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3034 
UCHWAŁA RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania 
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niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zat rudnionych w szko-
łach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz s zczegółowych zasad 
                 przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

 Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz 
art. 30 ust. 6 pkt 1 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 112 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.), uchwa-
la się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVII/167/05 Rady Powiatu Jeleniogór-
skiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu 
przyznawania i wypłacania niektórych składników wyna-
grodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowa-
dzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowe-
go (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  
z 2005 r. Nr 67, poz. 1418), wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatek motywacyjny w ramach środków, o których 
mowa w ust. 1, nauczycielowi przyznaje dyrektor szko-
ły, a dyrektorowi szkoły w ramach środków przyzna-
nych szkole na wynagrodzenia osobowe – Starosta 
Jeleniogórski.”. 

2. § 12 ust. 11.p. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Dyrektor szkolnego schroniska młodzieŜowego od 
200 zł do 1000 zł”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Jeleniogórskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW JAKIEL 

 
 
 

3035 
UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWIECE 

z dnia 24 maja 2005 r. 

w sprawie trybu post ępowania o udzielenie dotacji z bud Ŝetu Miasta 
Piech owice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów p ublicznych 
i niedziałaj ącym w celu osi ągnięcia zysku na realizacj ę zadań Miasta, 
          sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli  wykonywania zada ń 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmiana-
mi), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) Rada Miasta Pie-
chowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa: 
1) gminie – naleŜy przez to rozumieć Miasto Piechowice, 
2) o Radzie − naleŜy przez to rozumieć Radę Miasta 

Piechowice, 
3) o Burmistrzu – naleŜy przez to rozumieć Burmistrza 

Miasta Piechowice, 

4) o podmiocie – naleŜy przez to rozumieć podmioty nie-
zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziała-
jące w celu osiągnięcia zysku,  

5) o zadaniach Miasta – naleŜy przez to rozumieć zada-
nia własne Gminy,  

6) o dotacjach – naleŜy przez to rozumieć wydatki budŜe-
tu Miasta przeznaczone na dofinansowanie zadań 
Miasta  zleconych do realizacji uprawnionym podmio-
tom. 

§ 2 

Podmioty mogą otrzymywać z budŜetu gminy dotacje na 
cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w za-
kresie nieobjętym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 96, poz. 823 z późn. zmianami).  

§ 3 

W budŜecie Miasta mogą być corocznie planowane środ-
ki finansowe na zadania Miasta realizowane przy współ-
udziale podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych. 
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§ 4 

Podmioty mogą otrzymać dotację na wykonanie zadania 
Miasta po zapewnieniu udziału środków własnych w jego 
realizacji,  

§ 5 

Wybór projektów złoŜonych przez podmioty w zakresie 
realizacji zadań Miasta odbywa się na zasadzie konkursu 
ofert, ogłoszonego i przeprowadzonego przez Burmistrza. 

§ 6 

Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na 
tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w prasie lo-
kalnej, z podaniem terminu składania ofert. 

§ 7 

W ogłoszeniu o konkursie naleŜy określić w szczególno-
ści: 
1) rodzaj zadania; 
2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

realizację tego zadania; 
3) zasady przyznawania dotacji; 
4) termin i warunki realizacji zadania; 
5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokony-

waniu wyboru ofert; 
6) zastrzeŜenie o prawie do odwołania konkursu oraz 

przesunięcia terminu składania ofert. 

§ 8 

1. Oferta złoŜona przez podmiot ubiegający się o przy-
znanie dotacji na realizację zadań Miasta powinna za-
wierać: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego 

proponowanego do realizacji; 
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego: 
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za-

dania publicznego; 
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu 

składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy 
zadanie; 

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych  
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w 
tym o wysokości środków finansowych uzyskiwa-
nych na realizację danego zadania z innych źródeł; 

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatne-
go wykonania zadania. 

2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
3. Do oferty, o której mowa w ust. 1 naleŜy dołączyć, z 

zastrzeŜeniem ust. 4: 
1) kosztorys realizacji zadania Miasta, 

2) aktualny dokument potwierdzający prawo podmiotu do 
występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony 
odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy mie-
siące przed terminem składania ofert, 

3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, 
4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu, 
5) wykaz podobnych zadań zrealizowanych przez pod-

miot składający ofertę w ciągu ostatnich dwóch lat 
wraz z rekomendacjami, 

6) informację o posiadanych zasobach kadrowych  
i rzeczowych, wskazujących na moŜliwość realizacji 
zadania Miasta, 

7) oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku. 
§ 9 

Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem 
numeru zadania, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜ-
ności w terminie  wyznaczonym  w zawiadomieniu o kon-
kursie. 

§ 10 

1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje 
komisję konkursową. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzi : 
1) trzech przedstawicieli Rady, 
2) dwóch przedstawicieli pracowników merytorycz-

nych Urzędu Miasta. 
3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzy-

gnięcia konkursu. 

§ 11 

1. Do zadań komisji konkursowej naleŜy przeprowadze-
nie postępowania konkursowego i przedłoŜenie wyni-
ków konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi. 

2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji 
konkursowej określa regulamin zatwierdzany przez 
Burmistrza. 

§ 12 

1. Konkurs rozpoczyna się w miejscu i terminie wskaza-
nym w ogłoszeniu. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów. 
3. Konkurs uniewaŜnia się, jeŜeli postępowanie nie zo-

stanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej 
oferty. 

§ 13 

1. W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa: 
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz 

liczbę złoŜonych ofert, 
2) otwiera koperty z ofertami, 
3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w 

§ 8 i w § 9, i przekazuje je właściwym merytorycz-
nie pracownikom Urzędu Miasta w Piechowicach 
lub właściwym merytorycznie jednostkom organi-
zacyjnym Miasta oraz merytorycznym komisjom 
Rady celem zaopiniowania,  
z zastrzeŜeniem ust. 3, 

4) odrzuca oferty niespełniające warunków określo-
nych w § 8 lub w § 9 i niezwłocznie zawiadamia 
oferentów o odrzuceniu ich ofert na piśmie. 

2. W drugim etapie konkursu komisja konkursowa: 
1) analizuje merytoryczną zawartość ofert, biorąc pod 

uwagę opinie jednostek, o których mowa w ust. 1 
pkt 3), 

2) wybiera najkorzystniejsze oferty i decyduje  
o wysokości środków przyznanych na realizację 
zadania Gminy. 

3. W zakresie zadań przyjętych przez Radę w gminnym 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych, oferty opiniuje Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 

§ 14 

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja 
konkursowa bierze pod uwagę: 
1) zgodność projektu z zadaniami Miasta oraz z za-

daniami statutowymi podmiotu, 
2) wartość merytoryczną projektu, 
3) koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału 
środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wy-
sokość dotacji, 
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4) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i 
porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich 
dwóch lat, 

5) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą. 
2. W przypadku złoŜenia ofert na realizację tego samego 

projektu w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej, 
komisja konkursowa wybiera jedną ofertę na realizację 
kaŜdego z projektów. 

§ 15 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powi-
nien zawierać: 
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej, 
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert spełniających 

warunki określone w § 8 i w § 9 oraz ofert odrzuco-
nych, 

3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnie-
niem kwot przyznanych dotacji, 

4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej, 
5) wzmiankę o odczytaniu protokołu, 
6) podpisy członków komisji konkursowej. 

§ 16 

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w  prasie 
lokalnej w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępo-
wania konkursowego. 

§ 17 

1. Uruchomienie środków na realizację zadania Gminy 
następuje na podstawie porozumienia zawartego po-
między Burmistrzem a podmiotem, którego oferta zo-
stała wybrana. 

2. Porozumienie powinno zawierać w szczególności: 
1) oznaczenie stron porozumienia, 
2) szczegółowy opis zadania  i sposobu jego realiza-

cji, 
3) wysokość dotacji przyznanej podmiotowi wykonu-

jącemu zadanie Gminy i warunki płatności, 
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zada-

nia, 
5) sposób kontroli realizacji zadania  i wydatkowania 

dotacji, 
6) sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady 

zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 
7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadnia-

jących rozwiązanie porozumienia, 
8) postanowienia dotyczące wydatkowania dotacji 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, 
9) inne postanowienia, istotne z uwagi na charakter 

zadania Miasta oraz sposób jego finansowania. 
3. Porozumienie nie moŜe zostać zawarte na okres dłuŜ-

szy niŜ rok. 
§ 18 

W trakcie realizacji zadania, Gmina ma prawo Ŝądania 
informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporzą-
dzania odpisów dokumentów. 

§ 19 

W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji nie-
zgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny  
z innymi postanowieniami porozumienia, dotacja w cało-
ści podlega bezzwłocznemu zwrotowi na konto Gminy 

wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia jej prze-
kazania na konto podmiotu. 

§ 20 

1. Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot składa 
merytoryczno-finansowe sprawozdanie z jego wyko-
nania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na któ-
ry porozumienie zostało zawarte. Wzór sprawozdania 
stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać: 
1) informacje o przebiegu realizacji zadania, 
2) szczegółowe rozliczenie finansowe, 
3) zestawienie dowodów księgowych, 
4) uwierzytelnione kopie dowodów księgowych, 
5) oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie  

z ustawą o zamówieniach publicznych, 
6) inne istotne informacje o realizacji zadania. 

§ 21 

Środki finansowe niewykorzystane podlegają w części 
niewykorzystanej zwrotowi do budŜetu Gminy w terminie 
14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania lub odstą-
pienia od jego realizacji. 

§ 22 

Wysokość dotacji nie moŜe przekroczyć 70% całkowitych 
kosztów realizacji zadania Gminy. 

§ 23 

Uzyskanie środków finansowych przez podmiot na reali-
zację zadania Gminy z tytułu dotacji wyklucza moŜliwość 
przyznania środków budŜetowych na to zadanie z innego 
tytułu, zaplanowanych w budŜecie Gminy. 

§ 24 

Środki finansowe przyznane w ramach dotacji na realiza-
cję zadania Miasta nie mogą być przeznaczone na finan-
sowanie: 
1) kosztów stałych działalności organizacji pozarządowej, 
2) wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo-

budowlane. 
§ 25 

Uchwała nie ma zastosowania do dotacji przyznawanych 
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, do 
których stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Poli-
tyki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie okre-
ślenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z 
zakresu pomocy społecznej. 

§ 26 

Zmiany niniejszych zasad następują w formie przewidzia-
nej dla ich ustanowienia. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Piechowice. 

 

§ 28 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta 
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3036 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 24 maja 2005 r. 

w sprawie sposobu udzielania dotacji na prace konse rwatorskie, restaura-
tor- 
   skie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminny (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; zmiany 
z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; 
Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; 
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 
poz. 1759), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162; poz. 1568, zmia-
na; z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390) Rada Miejska w Ścina-
wie uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Z budŜetu Miasta i Gminy Ścinawa mogą być udziela-
ne dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich oraz budowlanych przy znajdującym się 
na terenie Miasta i Gminy Ścinawa zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków.  

2. Dotacje o których mowa w ust. 1 mogą być udzielone: 
a) na prace, które będą wykonane, 
b) jako refundacja wydatków poniesionych w roku po-
przedzającym rok złoŜenia wniosku.  

§ 2 

1. Ubiegający się o dotację podmiot składa wniosek  
o udzielenie dotacji w terminie do dnia 25 września ro-
ku poprzedzającego rok budŜetowy Skarbnikowi Mia-
sta i Gminy Ścinawa. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach podmiot moŜe złoŜyć wniosek  
o udzielenie dotacji w trakcie roku budŜetowego.  

2. W roku 2005 wnioski o dotację naleŜy złoŜyć do  
30 czerwca.  

3. Wniosek powinien zawierać:  
− dane na temat podmiotu ubiegającego się  

o udzielenie dotacji,  
− wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego 

połoŜenia,  
− wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do za-

bytku,  
− określenie prac, na które ma być udzielona dotacja 

i termin ich wykonania,  
− określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się 

wnioskodawca,  
− wykaz prac wykonywanych przy tym zabytku w 

okresie ostatnich 3 lat, z podaniem wysokości wy-
datków poniesionych na ich przeprowadzenie,  

− informację wnioskodawcy o dotychczas uzyska-
nych środkach publicznych, przeznaczonych na 
przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których 
mowa wyŜej.  

4. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:  
− aktualny dokument potwierdzający posiadanie 

przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,  
− aktualną decyzję o wpisie zabytku do rejestru za-

bytków,  

− aktualne pozwolenie na budowę, jeŜeli prace wy-
magają uzyskania takiego pozwolenia,  

− kosztorys ofertowy prac,  
− dokument określający formę prawną wnioskodaw-

cy, a takŜe jego reprezentację i organizację. 
5. Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) 

uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy.  

6. Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa moŜe uzaleŜnić 
rozpatrzenie wniosku od złoŜenia w ustalonym termi-
nie dodatkowych informacji i wyjaśnień do dokumen-
tów.  

§ 3 

Po dokonaniu oceny złoŜonych wniosków, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ścinawa dokonuje wyboru podmiotów, którym 
będą przyznane dotacje wraz z określeniem kwoty w ra-
mach środków przeznaczonych na ten cel przez Radę 
Miejską w budŜecie.  

§ 4 

1. Udzielenie dotacji podmiotowi następuje na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Gminą Ścinawa, a podmio-
tem reprezentowanym przez osobę, o której mowa w § 
2 ust. 5.  

2. Umowa o udzielenie dotacji zawiera:  
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,  
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej 

płatności,  
3) tryb kontroli wykonywania umowy,  
4) sposób rozliczenia dotacji,  
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji 

albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przezna-
czeniem.  

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuŜszy niŜ okres jed-
nego roku budŜetowego.  

4. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przeno-
szone na osoby trzecie.  

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgo-
dą stron moŜliwość zmiany w ciągu roku zakresu rze-
czowego oraz warunków realizacji zadania w formie 
aneksu do umowy.  

§ 5 
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1. W terminie 30 dni po zakończeniu zadania podmiot 
zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania 

merytoryczno-finansowego z realizacji zadania.  

2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:  
− dane dotyczące jednostki,  
− opis wykonania zadania,  
− informację o wydatkach poniesionych przy wyko-

nywaniu zadania (koszt całkowity oraz koszty po-
kryte z dotacji),  

− zestawienie faktur (rachunków),  
− podpis osoby (osób) upowaŜnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 
3. Zwrot dotacji w sytuacji niewykorzystania jej w całości 

lub wykorzystania na inne cele niŜ określone w umo-
wie oraz w sposób niezgodny z umową następuje w 
terminach określonych w umowie, nie później niŜ do 
31 grudnia roku budŜetowego na rachunek bieŜący 
budŜetu gminy.  

§ 6 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa dokonuje kontroli i 
oceny realizacji zadania, w szczególności:  
− stanu realizacji zadania oraz wykonania zadania 

zgodnie z zawartą umową,  
− prawidłowości wykorzystania środków publicznych 

otrzymanych na realizację zadania przez upraw-
niony podmiot,  

− prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach 
prawa i postanowieniach umowy.  

2. Prawidłowość wykorzystania przekazanych środków 
podlega nadzorowi merytorycznemu i kontroli takŜe w 
trakcie realizacji zadania.  

3. Czynności kontrolnych dokonują pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Ścinawa.  

4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa w zakre-
sie przeprowadzanej kontroli mają prawo do:  

− wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostki, w 
której przeprowadza się kontrolę,  

− wglądu do dokumentów i innych materiałów,  
− uzyskiwania od przedstawicieli podmiotu uprawnio-

nego ustnych i pisemnych wyjaśnień, bądź udo-
stępniania danych mających związek  
z przedmiotem kontroli.  

§ 7 

1. Umowa moŜe być rozwiązana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku nienaleŜytego jej wykonania. 
Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kon-
troli realizacji zadań, na które została przyznana dota-
cja.  

2. Wydatkowanie dotacji w sposób powodujący obowią-
zek jej zwrotu wyklucza prawo do ubiegania się o przy-
znanie dotacji przez kolejne 3 lata.  

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ścinawa. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ANDRZEJ SITARSKI 
 
 
 
 
 

3037 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ĄSOSZA 

z dnia 7 czerwca 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr III/9/02 z dnia 13 grud nia 2002 r. w sprawie 
                       zwolnienia z podatku od nier uchomo ści 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr III/9/02 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 13 
grudnia 2002 r. w § 1 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: 
− zwolnienia o których mowa w ust. 1 i 2 dotyczą nieru-

chomości zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 
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 ZDZISŁAW NICPOŃ 

3038 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 27 czerwca 2005 r. 

w sprawie zasad sprzeda Ŝy towarów na targowisku oraz okre ślenia zasad 
        poboru i wysoko ści dziennych stawek opłat targowych w mie ście 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz. 84 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Stanowiska handlowe usytuowane po obu stronach 
alei przy głównej drodze od wejścia od ul. Piastowskiej 
i od ul. Wrocławskiej oraz stanowiska zlokalizowane w 
części targowiska wyznaczone przedłuŜeniem ściany 
budynku administracyjnego do wejścia od os. Jasnego 
oraz do granicy „Intermarche” – zalicza się do strefy I. 

2. Pozostałe stanowiska handlowe zalicza się do  
strefy II.  

§ 2 

Ustala się wysokość dziennych stawek opłat targowych 
od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek orga-
nizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonują-
cych sprzedaŜy na Targowisku Miejskim, połoŜonym przy 
ul. Wrocławskiej w następującej wysokości: 

Strefa I  Strefa II  
1) przy sprzedaŜy  

zwierząt domowych  
za 1 m2 zajmowanej  
powierzchni       4,00 zł   4,00 zł 

2) przy sprzedaŜy mebli  
ustala się opłatę za 1 m2 
zajmowanej powierzchni   3,00 zł   3,00 zł 

3) przy sprzedaŜy  
z samochodu  
o dopuszczalnej ładowności  
do 1,5 t o module 3 m 
szerokości x 6,5 głębokości   17,00 zł  15,00 zł 

4) przy sprzedaŜy  
z samochodu  
cięŜarowego  
o dopuszczalnej  
ładowności powyŜej  
1,5 t oraz z przyczepy  
i platformy plus 5,00 zł  
za kaŜdy dodatkowy m2   

powyŜej modułu 
(3 x 6,5)         40,00 zł  37,00 zł 

5) przy sprzedaŜy  
obnośnej z ręki, kosza,  
skrzynki, wiadra     3,00 zł    3,00 zł 

6) zajęcia placu pod  
stoisko lub towar  
przeznaczony do  
sprzedaŜy niezaleŜnie  
od branŜy lub rodzaju 
wykonywanej działalności  
za 1 m2 powierzchni      10,00 zł    7,00 zł 

7) przy sprzedaŜy ze stołu  
niezaleŜnie od branŜy  
lub rodzaju działalności  
za kaŜdy m2         8,00 zł    6,00 zł 

8) przy sprzedaŜy z namiotów  
w module (3 m szer. 
x 2 m głębokości) plus 1,00  
za kaŜdy m2 powyŜej 
modułu         17,00 zł   12,00 zł 

§ 3 

1. SprzedaŜ z kiosków handlowych niezwiązanych trwale 
z gruntem połoŜonym na terenie targowiska odbywa 
się na podstawie umowy dzierŜawy zawartej z Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w DzierŜoniowie. 

2. Ustala się czynsz dzierŜawny na dzierŜawę gruntu pod 
kiosk nietrwale związany z gruntem w wysokości 15,00 
zł za 1 m2 brutto miesięcznie. 

§ 4 

Zabrania się prowadzenia sprzedaŜy na targowisku w 
święta państwowe i kościelne. 

§ 5 

1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa. 
2. Inkasentem opłaty  targowej wyznacza się Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w DzierŜoniowie. 
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 30% po-

branej opłaty. 

§ 6 

1. Zabrania się sprzedaŜy targowej w innych miejscach 
aniŜeli targowisko oraz miejsca wydzierŜawione od 
Gminy z wyjątkiem sprzedaŜy towarów okolicznościo-
wych z okazji świąt i imprez organizowanych w mie-
ście. 

2. SprzedaŜ o której mowa w ust. 1 moŜe się odbywać w 
miejscach uzgodnionych z Wydziałem Geodezji, Archi-
tektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Mia-
sta. 

3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej przy sprze-
daŜy towarów okolicznościowych za 1 m2 powierzchni 
zajętej pod punkt handlowy w kwocie 10,00 zł. 

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3 pobierać będzie upo-
waŜniony pracownik StraŜy Miejskiej lub moŜe być 
wpłacana bezpośrednio do kasy Urzędu, przed podję-
ciem sprzedaŜy. 
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§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 8 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej DzierŜoniowa  
nr LVIII/411/01 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie za-
sad sprzedaŜy towarów na targowisku oraz ustalenia 
wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 

 
 
 

3039 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 27 czerwca 2005 r. 

w sprawie Programu Pomocy Publicznej w Ramach Zasad y De Minimis 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się Program Pomocy Publicznej w Ramach 
Zasady De Minimis, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Burmistrza DzierŜoniowa do składania 
do Rady Miejskiej DzierŜoniowa rocznych sprawozdań z 
wykonania niniejszej uchwały wraz z jej skutkami dla bu-
dŜetu miasta. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr LXIII/447/02 Rady Miejskiej Dzier-
Ŝoniowa z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie zwolnień i 
ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowa-

dzących i uruchamiających działalność gospodarczą na 
terenie miasta DzierŜoniowa. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 

 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
DzierŜoniowa z dnia 27 czerwca 
2005 r. (poz. 3039) 

 
 
 

PROGRAM POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH ZASADY DE MINIMI S 
 
 
Pomoc w ramach zasady de minimis  jest to pomoc 
publiczna, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji zgod-
nie z rozporządzeniami Komisji wydanymi na podstawie 
art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98  
z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do nie-

których kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. 
WE L 142 z 14 maja 1998). 
Podstawa prawna udzielenia pomocy 

Program określa szczegółowe warunki udzielania, na 
podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) 
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pomocy w ramach zasady de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 
r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w od-
niesieniu do pomocy zakresie ramach zasady de minimis. 

§ 1 

Pomoc w ramach zasady de minimis moŜe być udzielona 
dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach,  
z wyjątkiem: 
1) sektora przewozu rzeczy i osób oraz działalności zwią-

zanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem 
do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do 
Traktatu WE; 

2) pomocy udzielanej dla działalności związanej z eks-
portem; 

3) pomocy uwarunkowanej uŜyciem towarów produkcji 
krajowej przed towarami przywoŜonymi. 

§ 2 

1. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dla jed-
nego przedsiębiorcy w okresie kolejnych trzech lat po-
przedzających dzień jej udzielenia nie moŜe przekro-
czyć 100 000 euro. 

2. Pułap określony w ust. 1 wyraŜony jest jako dotacja 
pienięŜna. Wszystkie uŜyte wartości są wartościami 
brutto, to znaczy nieuwzględniającymi potrąceń  
z tytułu podatków bezpośrednich. W przypadku, gdy 
pomoc udzielana jest w formie innej niŜ dotacja, kwota 
pomocy stanowi subwencyjny ekwiwalent pomocy 
brutto. 

3. Pomoc wypłacana w kilku ratach dyskontowana jest 
do wartości w momencie przyznania dotacji. Stopa 
procentowa zastosowana do celów dyskontowych oraz 
do obliczenia kwoty pomocy w przypadku poŜyczki 
uprzywilejowanej jest stopą referencyjną stosowaną w 
momencie przyznania dotacji. 

4. Pomoc de minimis w formie ulgi w podatku od nieru-
chomości udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy. 

§ 3 

1. W ramach pomocy de minimis udziela się ulgi  
w podatku od nieruchomości z tytułu: 

1) zatrudnienia lub zwiększenia zatrudnienia o osoby 
posiadające status osoby bezrobotnej stale za-
mieszkującej na terenie miasta DzierŜoniowa; 

2) z tytułu prowadzenia praktycznej nauki zawodu lub 
odbywania staŜu u pracodawcy przez absolwentów. 

§ 4 

1. Ulga w podatku od nieruchomości z tytułu zatrudnienia 
lub zwiększenia zatrudnienia o osoby bezrobotne w 
danym roku podatkowym przysługuje dla: 
a) przedsiębiorców podejmujących działalność go-

spodarczą na terenie Gminy Miejskiej DzierŜoniów 
pod warunkiem zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
osób posiadających status osoby bezrobotnej, stale 
zamieszkujące na terenie miasta DzierŜoniowa, 
oraz utrzymania tego stanu zatrudnienia przez 
okres co najmniej 24 miesięcy; 

b) przedsiębiorców juŜ prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie Gminy Miejskiej DzierŜoniów 
w przypadku zwiększenia zatrudnienia  
o osoby posiadające status osoby bezrobotnej, sta-

le zamieszkujące na terenie miasta DzierŜoniowa, 
oraz utrzymania tego stanu zatrudnienia przez 
okres co najmniej 24 miesięcy; 

c) osób fizycznych posiadających status osób bezro-
botnych podejmujących działalność gospodarczą 
na własny rachunek na terenie Gminy Miejskiej 
DzierŜoniów i będą prowadzić działalność co naj-
mniej przez 24 miesięcy; 

d) właścicieli nieruchomości, którzy wydzierŜawią lub 
wynajmą własne nieruchomości dla przedsiębiorcy, 
który uruchomi działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Miejskiej DzierŜoniów i zatrudni osoby po-
siadające status osoby bezrobotnej, stale zamiesz-
kującej na terenie miasta DzierŜoniowa oraz utrzy-
ma ten stan zatrudnienia przez okres co najmniej 
24 miesięcy; 

e) właścicieli nieruchomości, którzy w okresie ostat-
niego roku podatkowego od dnia złoŜenia wniosku, 
wydzierŜawili lub wynajęli własne nieruchomości 
dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność go-
spodarczą na terenie Gminy Miejskiej DzierŜoniów 
w przypadku zwiększenia przez ten podmiot za-
trudnienia o osoby posiadające status osoby bez-
robotnej, stale zamieszkującej na terenie miasta 
DzierŜoniowa i utrzymania tego stanu zatrudnienia 
przez okres co najmniej 24 miesięcy; 

2. Podstawę do udzielenia ulgi w podatku od nierucho-
mości, z przyczyn określonych w § 4 lit. „d”  
i „e”, stanowi umowa dzierŜawy lub najmu na czas 
dłuŜszy niŜ dwa lata, z której jednoznacznie wynika, iŜ 
właściciel nieruchomości wysokość czynszu dzierŜawy 
lub najmu pomniejszy o naleŜny Gminie podatek od 
nieruchomości. 

3. Roczny ryczał ulgi w podatku od nieruchomości,  
o której mowa w ust. 1, na jeden pełny etat kalkulacyj-
ny wynosi: 
a) 2 600 zł na jednego zatrudnionego w zakładzie 

produkcyjnym, 
b) 1 550 zł na jednego zatrudnionego w zakładzie 

usługowym, 
c) 1 050 zł na jednego zatrudnionego w firmie han-

dlowej. 

§ 5 

1. Ulga w podatku od nieruchomości, o której mowa w § 
3, obowiązuje w obrębie roku podatkowego. 

2. Okres ulgi w podatku od nieruchomości obejmuje 
faktyczny czas zatrudnienia. 

3. W przypadku złoŜenia wniosku przez podmiot gospo-
darczy o ulgę w podatku od nieruchomości  
w czasie trwania roku podatkowego, stawka ryczałtu 
ulgi zostanie naliczona proporcjonalnie do ilości mie-
sięcy w roku i będzie obowiązywała do końca roku po-
datkowego. 

4. JeŜeli podmiot gospodarczy w roku następnym nadal 
będzie spełniał warunki uprawniające do obniŜenia 
podatku od nieruchomości, winien złoŜyć nowy wnio-
sek wraz z wymaganymi dokumentami. 

5. Łączny okres ulgi w podatku od nieruchomości  
z przyczyn określonych w § 3 ust. 1 pkt wynosi  
24 miesiące. 

§ 6 
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1. Ulga w podatku od nieruchomości z tytułu prowadze-
nia praktycznej nauki zawodu lub odbywania staŜu u 
pracodawcy przez absolwentów przysługuje dla: 
a) podmiotów gospodarczych prowadzących działal-

ność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej 
DzierŜoniów, 

b) właścicielom nieruchomości, którzy wydzierŜawiają 
lub wynajmują własne nieruchomości dla podmiotu 
gospodarczego w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie Gminy Miejskiej DzierŜo-
niów. 

2. Podstawę do udzielenia ulgi w podatku od nierucho-
mości, z przyczyn określonych w ust. 1 lit. „b”, stanowi 
umowa dzierŜawy lub najmu zawarta na czas dłuŜszy 
niŜ dwa lata, z której jednoznacznie wynika, iŜ właści-
ciel nieruchomości wysokość czynszu dzierŜawy lub 
najmu pomniejszy o naleŜny Gminie podatek od nieru-
chomości. 

3. Roczny ryczałt ulgi wynosi: 
 

BranŜa  
przedsiębiorstw 

Rodzaj praktycznej nauki zawodu 

 

staŜe absolwenckie i 
praktyczna nauka 
zawodu uczniów 

zasadniczych szkół 
zawodowych 

praktyka zawodowa 
uczniów liceów  

i techników 

produkcyjna 400 zł/osobę 200 zł/osobę 
usługowa 200 zł/osobę 100 zł/osobę 
handlowa 150 zł/osobę 100 zł/osobę 

§ 7 

1. Ulga w podatku od nieruchomości, o której mowa w § 
6, obowiązuje w obrębie roku podatkowego. 

2. Okres ulgi w podatku od nieruchomości obejmuje 
faktyczny czas prowadzenia praktycznej nauki zawodu 
lub odbywania staŜu absolwenckiego. 

3. W przypadku złoŜenia wniosku przez podmiot gospo-
darczy o ulgę w podatku od nieruchomości  
w czasie trwania roku podatkowego, ryczałt ulgi zosta-
nie naliczony proporcjonalnie do ilości miesięcy w roku 
i będzie obowiązywał do końca roku podatkowego. 

4. JeŜeli podmiot gospodarczy w roku następnym będzie 
spełniał warunki uprawniające do uzyskania ulgi w po-
datku od nieruchomości, winien złoŜyć nowy wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1. Łączna wysokość ulg w podatku od nieruchomości dla 
podmiotu gospodarczego, o których mowa  
w § 3, nie moŜe przekroczyć 80% naleŜnego podatku 
od nieruchomości. 

2. W przypadku skorzystania przez podmiot gospodarczy 
z nienaleŜnych mu zwolnień lub ulg w podatku od nie-
ruchomości, podmiot zobowiązany jest do zapłaty na-
leŜnego podatku wraz z odsetkami w wysokości odse-
tek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych 
naliczanych od terminów wymagalności płatności po-
datku. 

§ 9 

Stawki ryczałtowe, określone w § 4 ust. 33 oraz § 6 ust. 3, 
ulegają corocznie waloryzacji według zasad określonych 
w art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 9, poz. 84  
z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3040 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 27 czerwca 2005 r. 

w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnieni e w Ramach Wył ą-
czeń Grupowych 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Przyjmuje się Program Pomocy Publicznej na Zatrudnie-
nie w Ramach Wyłączeń Grupowych, stanowiący załącz-
nik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Burmistrza DzierŜoniowa do składania 
do Rady Miejskiej DzierŜoniowa rocznych sprawozdań z 
wykonania niniejszej uchwały wraz z jej skutkami dla bu-
dŜetu miasta. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 

 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
DzierŜoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. 
(poz. 3040)  

 
 

PROGRAM POMOCY PUBLICZNEJ NA ZATRUDNIENIE 
W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH 

 
Pomoc udzielana w ramach wył ączeń grupowych jest 
to pomoc publiczna , której nie dotyczy obowiązek noty-
fikacji, zgodnie z rozporządzeniami Komisji wydanymi na 
podstawie art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/ 
/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania  
art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy pań-
stwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998). 

Podstawa prawna udzielenia pomocy 

1. ustawa o samorządzie gminnym – art. 18 ust. 2 pkt. 8 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami); 

2. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmiana-
mi); 

3. uchwała Rady Miejskiej DzierŜoniowa. 

Definicje 

1. „Pomoc” oznacza wszelkie środki spełniające wszyst-
kie kryteria przedstawione w art. 87 ust. 1 Traktatu 
WE.  

2. Za małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się 
przedsiębiorcę w rozumieniu Załącznika I do rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 
2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70  
i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy 
dla badań i rozwoju.  

3. Za nową inwestycję naleŜy rozumieć inwestycję w 
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, zwią-
zaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, 
jak równieŜ z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie dzia-
łań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian 
procesu produkcyjnego. Za nową inwestycję uznaje 
się równieŜ nabycie przedsiębiorstwa, które jest w li-
kwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zosta-
ło nabyte.  

§ 1 

1. Program określa szczegółowe warunki udzielania po-
mocy na zatrudnienie, do której mają zastosowanie 
przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/ 
/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy 
państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 
13.12.2002).  

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, stanowi pomoc na:  
1) tworzenie nowych miejsc pracy; 
2) rekrutację pracowników znajdujących się w szcze-

gólnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnospraw-
nych, w rozumieniu art. 2 lit. f i g rozporządzenia nr 
2204/2002 (Dz. Urz. WE L 337  
z 13.12.2002). 

§ 2 

Przepisów programu nie stosuje się do pomocy: 
1) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze 

górnictwa węgla, budownictwa okrętowego oraz w 
transporcie (z wyjątkiem pomocy na rekrutację pra-
cowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub 
niepełnosprawnych); 

2) udzielonej dla działalności związanej z eksportem; 
3) pomocy uzaleŜnionej od wykorzystania towarów kra-

jowych uprzywilejowanych względem towarów przywo-
Ŝonych.  

§ 3 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej przez podmioty, jako pomoc 
na zatrudnienie, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej – Podstrefa DzierŜoniów, Dzier-
Ŝoniowskiego Parku Inwestycyjnego  
i pozostałym terenie Gminy Miejskiej DzierŜoniów. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, udzielane jest na 
wniosek przedsiębiorcy. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje do 31 
grudnia 2010 roku. 

§ 4 
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Podmiot prowadzący działalność gospodarczą moŜe uzy-
skać pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1, jeŜeli wartość tej 
pomocy brutto łącznie z inną pomocą na zatrudnienie 
otrzymaną przez niego w okresie kolejnych trzech lat 
poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy nie 
przekracza kwoty stanowiącej równowartość 15 mln euro. 

§ 5 

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 3, udzielane jest na 
wniosek przedsiębiorcy. 

2. Wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych 
miejsc pracy powinien zostać złoŜony przed zatrudnie-
niem osób, dla których tworzone są miejsca pracy. 

§ 6 

1. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy moŜe być 
udzielona pod warunkiem, Ŝe: 
a) nastąpi wzrost netto liczby pracowników w danym 

przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego za-
trudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu 
na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu 
pracy; 

b) nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane 
przez okres co najmniej 3 lat, a w przypadku ma-
łych i średnich przedsiębiorstw – przez okres co 
najmniej 2 lat; 

c) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną za-
trudnione osoby bezrobotne lub którym pracodaw-
ca wypowiedział umowę o pracę; 

d) udział własny w kosztach zatrudnienia wyniesie co 
najmniej 25%, przy czym przez udział własny nale-
Ŝy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane w 
związku z otrzymaniem pomocy. 

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą 
zalicza się ponoszone przez podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą dwuletnie koszty zatrudnienia 
nowych pracowników, na które składają się koszty wy-
nagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na 
ubezpieczenia społeczne. 

§ 7 

1. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z realizacją nowej inwestycji moŜe być udzielona pod 
warunkiem, Ŝe nowe miejsca pracy zostaną utworzone 
w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji oraz wniosek 
zostanie złoŜony przed rozpoczęciem realizacji nowej 
inwestycji. 

2. JeŜeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
korzysta jednocześnie z pomocy na nową inwestycję 
oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z 
tą inwestycją, maksymalną dopuszczalną wielkość 
pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy oblicza się 
jako iloczyn intensywności pomocy,  
o której mowa w § 7 ust. 1 i 2, oraz wyŜszej kwoty 
kosztów: nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów za-
trudnienia nowych pracowników. 

§ 8 

1. Pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnospraw-
nych moŜe być udzielona: 

1) jeŜeli nastąpi wzrost netto liczby pracowników u 
danego podmiotu prowadzącego działalność go-
spodarczą w odniesieniu do średniego zatrudnienia 
z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby 
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy; 

2) jeŜeli nie nastąpi wzrost netto liczby pracowników u 
danego podmiotu prowadzącego działalność go-
spodarczą w odniesieniu do średniego zatrudnienia 
z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby 
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w 
przypadku gdy stanowisko lub stanowiska zostały 
zwolnione w następstwie rozwiązania stosunku 
pracy przez pracownika, rozwiązania stosunku pra-
cy na mocy porozumienia stron, zmniejszenia wy-
miaru czasu pracy  
z inicjatywy pracownika, przejścia na emeryturę lub 
rozwiązania stosunku pracy pracownika  
z winy pracownika. 

2. Pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnospraw-
nych moŜe być udzielona, jeŜeli: 
1) stosunek pracy zostanie zawarty na okres co naj-

mniej 12 miesięcy oraz, 
2) w okresie, o którym mowa w pkt. 1, stosunek pracy 

nie zostanie rozwiązany przez pracodawcę z innych 
przyczyn niŜ winy pracownika. 

§ 9 

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na 
rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych zalicza się 
ponoszone przez podmiot prowadzący działalność go-
spodarczą przez jeden rok od dnia rekrutacji koszty wy-
nagrodzenia brutto tych pracowników wraz z obowiązują-
cymi składnikami na ubezpieczenia społeczne.  

Intensywno ść pomocy publicznej na zatrudnienie 

§ 10 

1. Maksymalna intensywność pomocy netto na terenie 
Gminy Miejskiej DzierŜoniów z tytułu tworzenia no-
wych miejsc pracy wynosi 50% kosztów kwalifikują-
cych się do objęcia pomocą. 

2. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw mak-
symalna intensywność pomocy publicznej ulega 
zwiększeniu o 15 punktów procentowych brutto w sto-
sunku do maksymalnej intensywności. 

3. Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekruta-
cję pracowników znajdujących się w szczególnie nie-
korzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych wynosi: 
1) 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomo-

cą – w odniesieniu do pracowników znajdujących 
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji; 

2) 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomo-
cą – w odniesieniu do pracowników niepełno-
sprawnych. 

Kumulacja pomocy publicznej na zatrudnienie 

§ 11 

1. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy moŜe być 
udzielona łącznie z inną pomocą lub wsparciem 

ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do 
kosztów wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia 
pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, jeŜeli 

łączna wielkość pomocy nie przekroczy maksymal-
nych intensywności pomocy, o których mowa w § 10.  
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2. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy moŜe być 
udzielona z inną pomocą lub wsparciem ze środków 
Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do: 
1) kosztów inwestycji, w związku z którą tworzone są 

nowe miejsca pracy, jeŜeli realizacja tej inwestycji 
nie została zakończona w momencie utworzenia 
tych miejsc pracy lub zatrudnienie zostanie utwo-
rzone w ciągu 3 lat od dnia zakończenia inwestycji 
lub 

2) kosztów zatrudnienia związanych z tą inwestycją 
lub w odniesieniu do innego zatrudnienia związa-
nego z tą inwestycją − o ile łączna wielkość pomo-
cy nie przekroczy maksymalnych intensywności 
pomocy  regionalnej na nowe inwestycje. 

3. Pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełno-
sprawnych moŜe być udzielana łącznie z inną pomo-
cą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej 
w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do obję-
cia tą pomocą, jeŜeli łączna wartość pomocy nie 
przekroczy 100% kosztów wynagrodzenia, poniesio-
nych w okresie zatrudnienia pracownika.  

Monitorowanie pomocy 

§ 12 

1. Do dnia 31 stycznia kaŜdego następnego roku przed-
siębiorca korzystający z pomocy publicznej jest zobo-
wiązany przedłoŜyć informacje dotyczące: 
a) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych, 
b) poziomu zatrudnienia, 
c) kosztów zatrudnienia pracowników, 
d) wielkości oraz przeznaczenia pomocy publicznej 

uzyskanej przez przedsiębiorcę w związku z reali-
zacją nowej inwestycji lub utworzeniem nowych 
miejsc pracy oraz na rekrutację pracowników znaj-

dujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 
lub niepełnosprawnych. 

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do 
korzystania z pomocy publicznej podatnik jest zobo-
wiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni 
od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę 
prawa do zwolnienia.  

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, traci prawo 
do korzystania z pomocy publicznej od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powo-
dujące utratę tego prawa.  

4. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określo-
nego w ust. 2, traci prawo do korzystania  
z udzielonej pomocy publicznej od początku roku po-
datkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodu-
jące utratę tego prawa.  

5. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd Gminę Miej-
ską DzierŜoniów co do spełnienia warunków, upraw-
niających do uzyskania pomocy publicznej, traci prawo 
do pomocy publicznej za cały okres przez jaki korzy-
stał z tej pomocy.  

6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4 i 5, są zobo-
wiązani do zapłaty naleŜnego podatku wraz  
z odsetkami.  

Postanowienia ko ńcowe 

§ 13 

1. Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku. 
2. Kontrolę z ramienia Gminy Miejskiej DzierŜoniów nad 

udzieloną pomocą publiczną w zakresie zwolnień w 
podatku od nieruchomości sprawuje audytor we-
wnętrzny Urzędu Miasta. 

 
 
 
 
 

3041 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA  

z dnia 27 czerwca 2005 r. 

w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Rozwój Mały ch i Średnich  
Przedsi ębiorstw w Ramach Wył ączeń Grupowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje  się Program Pomocy Publicznej na Rozwój 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ramach Wyłączeń 
Grupowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Burmistrza DzierŜoniowa do składania 
do Rady Miejskiej DzierŜoniowa rocznych sprawozdań z 
wykonania niniejszej uchwały wraz z jej skutkami dla bu-
dŜetu miasta. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr V/39/2003 Rady Miejskiej DzierŜo-
niowa z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnień z 

podatku od nieruchomości na terenie WSSE – podstrefa 
DzierŜoniów. 

§ 4 
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Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

 
WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

BOLESŁAW WILKOS 

 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
DzierŜoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. 
(poz. 3041) 

 
 

PROGRAM POMOCY PUBLICZNEJ NA ROZWÓJ MAŁYCH  
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH WYŁ ĄCZEŃ GRUPOWYCH 

 
 
Pomoc udzielana w ramach wył ączeń grupowych jest 
to pomoc publiczna , której nie dotyczy obowiązek noty-
fikacji, zgodnie z rozporządzeniami Komisji wydanymi na 
podstawie art. 1 rozporządzenia Rady (WE)  
nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania 
art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy pań-
stwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14 maja 1998). 

Podstawa prawna udzielenia pomocy 

1. ustawa o samorządzie gminnym – art. 18 ust. 2 pkt. 8 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami); 

2. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity 
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmiana-
mi); 

3. uchwała Rady Miejskiej DzierŜoniowa. 

Definicje: 

1. „Pomoc” oznacza wszelkie środki spełniające wszyst-
kie kryteria przedstawione w art. 87 ust. 1 Traktatu 
WE. 

2. Za małego i średniego przedsiębiorcę uznaje się 
przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika 1 do rozpo-
rządzenia Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 
2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70 i roz-
szerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla 
badań i rozwoju. 

§ 1 

Program określa szczegółowe warunki pomocy na rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw, do której mają zasto-
sowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastoso-
wania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy 
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. 
WE L 10 z 13 stycznia 2001) zmienionym rozporządze-
niem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia  

25 lutego 2004 r. w odniesieniu do rozszerzenia jego 
zakresu o pomoc na badania i rozwój (2004/L 63/22). 

§ 2 

W zakresie pomocy na rozwój małych i średnich przed-
siębiorstw nie jest dopuszczalne udzielanie pomocy: 
a) eksportowej, 
b) pomocy w zakresie działalności związanej z produkcją, 

przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produk-
tów wymienionych w załączniku I do Traktatu WE; 

c) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodar-
czą w sektorze hutnictwa Ŝelaza i stali, górnictwa wę-
gla i włókien syntetycznych; 

d) pomocy uwarunkowanej uŜyciem towarów produkcji 
krajowej na niekorzyść towarów przywoŜonych. 

§ 3 

Pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw  
w ramach programu będzie udzielana pod warunkiem, Ŝe 
wartość pomocy brutto nie przekroczy 15 mln euro lub 
łączna kwota kosztów kwalifikowanych całego projektu 
inwestycyjnego nie przekroczy 25 mln euro. 

§ 4 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, bu-
dynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej przez podmioty, które uru-
chomią nową inwestycję bądź utworzą nowe miejsca 
pracy związane z tą inwestycją, na terenie Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa 
DzierŜoniów, DzierŜoniowskiego Parku Inwestycyjnego 
i pozostałym terenie Gminy Miejskiej DzierŜoniów. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, udzielane jest na 
wniosek przedsiębiorcy. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje do 31 
grudnia 2010 roku. 

§ 5 

Przez nową inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 1, rozu-
mie się inwestycję: 
1. w środki trwałe związane z utworzeniem, rozbudową 

lub rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmu-
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jących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji 
bądź procesu produkcyjnego; 

2. polegającą na zakupie zakładu, który został zlikwido-
wany lub zostałby zlikwidowany, jeŜeli nie zostałby ku-
piony; 

3. w transfer technologii przez nabycie praw patento-
wych, licencji, know-kow lub nieopatentowanej wiedzy 
technologicznej. 

§ 6 

Maksymalna intensywność pomocy netto nie moŜe prze-
kroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia po-
mocą. W przypadku małych i średnich przedsiębiorców, z 
wyjątkiem prowadzących działalność  
w transporcie, maksymalna intensywność pomocy jest 
powiększana o 15 punktów procentowych brutto. 

§ 7 

Pomoc na nową inwestycję moŜe być udzielona pod wa-
runkiem, Ŝe przedsiębiorca będzie prowadził działalność 
gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej DzierŜoniów 
przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia 
inwestycji, a wkład przedsiębiorcy w jej finansowanie 
wyniesie co najmniej 25%. 

§ 8 

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na 
nową inwestycję zalicza się poniesione po dniu złoŜe-
nia wniosku o udzielenie pomocy wydatki na: 
1) nabycie gruntów; 
2) nabycie albo wytworzenie środków trwałych, takich 

jak budowle i budynki oraz ich wyposaŜenie zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w 
tym: 
a) maszyny i urządzenia, 
b) narzędzia, przyrządy i aparatura, 
c) wyposaŜenie techniczne dla prac biurowych, 
d) infrastruktura techniczna; 

3) nabycie wartości niematerialnych i prawnych pole-
gających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub 
nieopatentowanego know-how, w wysokości nie-
przekraczającej 25% kosztów, o których mowa w 
pkt. 1 i 2, przy czym wartości niematerialne i praw-
ne powinny spełniać łącznie następujące warunki: 
a) będą wykorzystywane wyłącznie przez przed-

siębiorstwo otrzymujące pomoc, 
b) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach 

nieodbiegających od normalnych praktyk inwe-
stycyjnych, 

c) będą ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz 
stanowić własność przedsiębiorstwa przez 
okres co najmniej 5 lat, 

d) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

2. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się 
zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

3. W sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się 
do objęcia pomocą na nową inwestycję nie zalicza się 

wydatków na środki transportu i urządzenia transpor-
towe, z wyjątkiem wydatków na tabor kolejowy. 

§ 9 

1. JeŜeli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy 
na nową inwestycję oraz na tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z tą inwestycją, maksymalną do-
puszczalną wielkość pomocy na nową inwestycję obli-
cza się jako iloczyn intensywności pomocy, o której 
mowa w § 6, i wyŜszej kwoty kosztów: nowej inwestycji 
albo dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracow-
ników obejmujących koszty wynagrodzenia brutto pra-
cowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 
pracy, powiększone o obowiązkowe składki na ubez-
pieczenia społeczne. 

2. Maksymalna wielkość pomocy moŜe być obliczana 
jako iloczyn intensywności pomocy określonej  
w § 6 oraz dwuletnich kosztów zatrudnienia, jeŜeli: 
1) nowe miejsca pracy zostaną utworzone w okresie 

trzech lat od daty zakończenia inwestycji,  
z którą są związane; 

2) nastąpi wzrost netto liczby zatrudnionych w danym 
przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za 
okres ostatnich dwunastu miesięcy; 

3) utworzone nowe miejsca pracy będą utrzymane 
przez okres co najmniej pięciu lat. 

§ 10 

Pomoc udzielana na podstawie programu podlega su-
mowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację tego 
samego projektu inwestycyjnego lub tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z realizacją tego projektu inwe-
stycyjnego i nie moŜe przekroczyć maksymalnej inten-
sywności pomocy. 

Monitorowanie pomocy 

§ 11 

1. Do dnia 31 stycznia kaŜdego następnego roku przed-
siębiorca korzystający z pomocy publicznej jest zobo-
wiązany przedłoŜyć informacje dotyczące: 
a) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych, 
b) poziomu zatrudnienia, 
c) kosztów zatrudnienia pracowników, 
d) wielkości oraz przeznaczenia pomocy publicznej 

uzyskanej przez przedsiębiorcę w związku z reali-
zacją nowej inwestycji lub utworzeniem nowych 
miejsc pracy. 

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do 
korzystania z pomocy publicznej, podatnik jest zobo-
wiązany powiadomić pisemnie Urząd w terminie 14 dni 
od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę 
prawa do zwolnienia. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, traci prawo 
do korzystania z pomocy publicznej od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powo-
dujące utratę tego prawa. 

4. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określo-
nego w ust. 2, traci prawo do korzystania  
z udzielonej pomocy publicznej od początku roku 

podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powo-
dujące utratę tego prawa. 

5. Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd Gminę Miej-
ską DzierŜoniów co do spełnienia warunków, upraw-
niających do uzyskania pomocy publicznej, jest zobo-
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wiązany do zwrotu pomocy w tej części, która mu nie 
przysługuje. 

6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4 i 5, są zobo-
wiązani do zapłaty naleŜnego podatku wraz  
z odsetkami. 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 12 

1. Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. 
2. Kontrolę z ramienia Gminy Miejskiej DzierŜoniów nad 

udzieloną pomocą publiczną w zakresie zwolnień w 
podatku od nieruchomości sprawuje audytor we-
wnętrzny Urzędu Miasta. 

 
 

3042 
UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 29 czerwca 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawki procentowej opłaty adiacenckiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
98a, art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miasta Bolesławiec uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenc-
kiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej 
podziału w wysokości: 
1) 50% róŜnicy wartości nieruchomości przed i po po-

dziale, w przypadku wydzielenia z nieruchomości dzie-
lonej, działek gruntu przeznaczonych pod drogi gmin-
ne, które z mocy prawa przechodzą na własność gmi-
ny z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt 
podziału stała się ostateczna,  
a orzeczenie o podziale prawomocne;  

2) 0% róŜnicy wartości nieruchomości przed i po podziale 
w przypadku przyjęcia przez uprawnionego odszko-
dowania za grunty przeznaczone pod drogi gminne w 
kwocie wynoszącej 1zł (jeden zł);  

3) 0% róŜnicy wartości nieruchomości przed i po podziale 
w pozostałych przypadkach. 

§ 2 

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej  

z budową infrastruktury technicznej w wysokości 50% 
róŜnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed 
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a 
wartością, jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i 
podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
PM/PM 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN JASIUKIEWICZ 

 
 
 
 
 

3043 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LE ŚNEJ 

z dnia 29 czerwca 2005 r. 

w sprawie zw olnie ń z podatku od nieruchomo ści dla przedsi ębiorców 
                na terenie Gminy Le śna realizuj ących nowe inwestycje 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada 
Miejska w Leśnej uchwala, co następuje: 

§ 1 
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1. Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości oraz potrze-
bie zmniejszenia bezrobocia ustala się zwolnienia od 
podatku od nieruchomości dla beneficjentów pomocy 
realizujących nowe inwestycje. 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi po-
moc de minimis  w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
(WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia  
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy de minimis  
(Dz. U. L 010 z 13 stycznia 2001 r.). 

3. Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą moŜe 
być udzielana w przypadku gdy wartość planowanej 
pomocy dla danego przedsiębiorcy, łącznie  
z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez niego 
w róŜnych formach i z róŜnych źródeł, w okresie 3 ko-
lejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia, nie 
przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. 
euro brutto. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
a) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczo-

ne do prowadzenia działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystania ich do tej działalności, 

b) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przezna-
czone do prowadzenia działalności gospodarczej, 
pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalno-
ści, 

c) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczę-
cia wykorzystywania ich do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez podatnika, będące w jego 
posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do 
prowadzenia działalności pod warunkiem poniesie-
nia nakładów inwestycyjnych związanych z uru-
chomieniem bądź rozbudową przedsiębiorstwa. 

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uwaŜa się 
budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta 
po wejściu w Ŝycie uchwały. 

3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uwaŜa się 
grunty, budynki i budowle nabyte po wejściu w Ŝycie 
uchwały. 

§ 3 

Zwolnienie przysługuje nie dłuŜej niŜ przez 2 lata, licząc 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zaistniało zdarzenie wymienione w § 2. 

§ 4 

Ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 − § 3 moŜe równieŜ 
skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działal-
ność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko no-
wą inwestycję, tzn. nowo nabyte grunty, nowo wybudowa-
ne budynki, budowle lub ich części przeznaczone na pro-
wadzenie działalności gospodarczej. 

§ 5 

1. Warunki uzyskania zwolnień, o których mowa w  
§ 1 − § 4 uchwały: 
a) dokonanie nowej inwestycji polegającej na uru-

chomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej 
bądź rozszerzenie prowadzonej działalności, 

b) udział mieszkańców Gminy Leśna w ogólnej liczbie 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie wynosi minimum 
50%, 

c) przedłoŜenie na początku kaŜdego roku podatko-
wego informacji dotyczących: 
− nieruchomości, na której uruchomiono lub po-

szerzono działalność gospodarczą, 
− wielkość poniesionych i planowanych nakładów 

inwestycyjnych, 
− wielkość otrzymanej pomocy de minimis w 

okresie trzech kolejnych lat, poprzedzających 
datę, od której będzie przysługiwało zwolnienie. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca 
korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedło-
Ŝyć równieŜ na początku kaŜdego roku podatkowego 
do dnia 15 stycznia. 

§ 6 

Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa w 
§ 1 i § 4, jest przedłoŜenie przez przedsiębiorcę w termi-
nie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwestycji do 
uŜytku, dokumentów potwierdzających spełnienie warun-
ków uprawniających do objęcia zwolnieniem. 

§ 7 

1. W przypadku utraty warunków uprawniających do 
zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pi-
semnie Burmistrza Leśnej w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa 
do zwolnienia. 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do 
zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa. 

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w 
§ 5 ust. 2, traci prawo do zwolnienia od początku roku 
podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powo-
dujące utratę tego prawa. 

4. Podatnik, który wprowadził w błąd Burmistrza Leśnej, 
co do spełnienia warunków uprawniających do uzy-
skania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały 
określony przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, są zobowią-
zani do zapłaty naleŜnego podatku wraz z odsetkami. 

§ 8 

Zwolnienia nie stosuje się do przyznawania pomocy 
przedsiębiorstwom: 
a) sektora transportu oraz działalności związanej  

z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do ob-
rotu produktów wymienionych w załączniku I do Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 

b) pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywo-
zem, mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z 
ilością wywoŜonych produktów, ustanowieniem i funk-
cjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bie-
Ŝącymi dotyczącymi prowadzenia działalności wywo-
zowej, 

c) pomocy uwarunkowanej uŜyciem towarów produkcji 
krajowej przed towarami przywoŜonymi. 

§ 9 

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w Ŝycie do dnia 30 
czerwca 2007 r. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 159 –  14932  – Poz. 3043 i 3044 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK 

 
 

3044 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 30 czerwca 2005 r. 

w sprawie trybu post ępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczo-
nym do sektora finansów publicznych i niedziałaj ących w celu osi ągnięcia 
zysku na cele publiczne, zwi ązane z realizacj ą zadań gminy, sposobu jej 
                rozliczania oraz kontroli wykonania  zleconego zadania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz przepisów art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 
z późn. zm.) Rada Miejska w Bierutowic uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicz-
nych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku mogą być 
udzielane dotacje z budŜetu Gminy Bierutów na cele pu-
bliczne, związane z realizacją zadań gminy, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie. 

§ 2 

1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty,  
o których mowa w § 1, prowadzące działalność statu-
tową związaną z realizacją zadań gminy. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań gminy 
powinny być złoŜone w terminie do 10 września roku 
poprzedzającego rok budŜetowy. 

3. W przypadkach szczególnych, wymagających uza-
sadnienia pisemnego, wniosek moŜe być złoŜony po 
upływie ww. terminu, jednakŜe nie później niŜ  
60 dni przed terminem realizacji zadania. 

4. W roku budŜetowym 2005 wniosek o udzielenie dota-
cji moŜna składać w innym niŜ określony  
w ust. 2 terminie. 

§ 3 

1. Wniosek – (oferta) o udzielenie dotacji powinien za-
wierać w szczególności:  
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do 

realizacji zadania,  
b) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za-

dania,  
c) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych  

i kadrowych wskazujących na moŜliwość realizacji 
zadania,  

d) termin i miejsce realizacji zadania, 
e) informacje o posiadanych własnych źródłach finan-

sowych oraz środkach uzyskanych z innych źródeł 
na realizację danego zadania. 

2. Do wniosku – (oferty) powinien być dołączony statut 
lub inny dokument określający zadania statutowe 
podmiotu ubiegającego się o dotację oraz wskazujący 
osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu wnioskodawcy. 

3. Wniosek – (oferta) powinien być podpisany przez oso-
by uprawnione do składania oświadczeń woli  
w imieniu wnioskodawcy. 

4. Burmistrz moŜe uzaleŜnić rozpatrzenie wniosku od 
złoŜenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji 
i wyjaśnień lub dokumentów. 

5. Nie złoŜenie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień 
w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postę-
powania o udzielenie dotacji. 

§ 4 

1. Wstępnego zaopiniowania wniosków dokonuje wła-
ściwy referat merytoryczny Urzędu Miasta i Gminy w 
Bierutowic w terminie 30 dni od daty złoŜenia kompletu 
dokumentów. 

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz po 
uchwaleniu uchwały w sprawie budŜetu gminy na dany 
rok oraz po zasięgnięciu opinii właściwej komisji rady 
miejskiej uwzględniając w szczególności: 
a) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu 

gminy, 
b) wysokość środków budŜetu gminy przeznaczonych 

na realizację zadań zleconych podmiotom, o któ-
rych mowa w § 1,  

c) ocenę przedstawionej we wniosku (ofercie) kalku-
lacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do 
rzeczowego zakresu zadania,  

d) ocenę moŜliwości realizacji zadania przez wnio-
skodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych 
we wniosku (ofercie),  

e) analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy 
w przeszłości z uwzględnieniem rzetelności i termi-
nowości ich realizacji, 

3. Burmistrz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty 
realizacji zadania. 

4. Podmioty nie mogą otrzymać dotacji na: 
• zakupy inwestycyjne i remonty, 
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• zakup gruntów, 
• działalność gospodarczą, 
• pokrycie kosztów bieŜącego funkcjonowania pod-

miotu. 
§ 5 

1. Warunkiem zlecenia przez samorząd gminy realizacji 
zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Burmi-
strza z podmiotem – wnioskodawcą reprezentowanym 
przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 3. 

2. Umowa powinna zawierać w szczególności: 
– oznaczenie stron umowy, 
– szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego za-

dania, termin i miejsce jego realizacji, 
– określenie wysokości dotacji oraz sposobu i termi-

nu jej wypłaty, 
– zobowiązanie dotowanego do prowadzenia doku-

mentacji w sposób umoŜliwiający ocenę wykonania 
zadania pod względem rzeczowym  
i finansowym, 

– zobowiązanie dotowanego do poddania się  
w kaŜdym czasie kontroli przez dotującego  
w zakresie objętym umową, 

– zobowiązanie dotowanego do stosowania przepi-
sów ustawy o zamówieniach publicznych przy reali-
zacji zadania finansowanego z dotacji, 

– ustalenie formy i terminu rozliczenia zadania, 
– warunki wypowiedzenia umowy, 
– określenie zasad odpowiedzialności dotowanego z 

tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele niŜ 
wskazane w umowie, w szczególności: 
a) termin zwrotu dotacji niewykorzystanej lub wy-

korzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 
b) wysokość oprocentowania kwoty dotacji,  

o której mowa w ppkt a,  
c) termin zwrotu dotacji niewykorzystanej  

w całości lub części. 
3. Umowa moŜe być zawarta na okres nie dłuŜszy niŜ do 

końca danego roku budŜetowego z uwzględnieniem 
postanowień § 7. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgo-
dą stron moŜliwość zmiany w ciągu roku zakresu rze-
czowego oraz warunków realizacji zadania,  
w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

5. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przeno-
szone na osoby trzecie. 

§ 6 

Dotacja moŜe być wypłacona jednorazowo lub w tran-
szach, przy czym warunkiem wypłacenia kolejnej transzy 
jest terminowe rozliczenie poprzednio otrzymanej kwoty. 

§ 7 

1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji 
następuje na podstawie pisemnego sprawozdania 
rzeczowo-finansowego. Do sprawozdania naleŜy dołą-
czyć kserokopie opisanych rachunków faktur lub in-
nych dokumentów dotyczących wydatków faktycznie 
poniesionych przez dotowanego na realizację zadania 
w okresie od dnia otrzymania dotacji do dnia zakoń-
czenia realizacji zadania. 

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji 
następuje w terminie określonym w umowie, nie póź-
niej jednak niŜ do 15 grudnia danego roku. 

3. Zatwierdzenia rozliczenia dokonuje Skarbnik gminy. 

§ 8 

1. Burmistrz zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w 
zakresie wykonywania umów oraz oceny ich realizacji 
uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, cią-
głości, terminowości oraz jakości ich świadczenia. 

2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest 
przez pracowników właściwego merytorycznie referatu 
Urzędu Miasta i Gminy w sposób określony  
w umowie, w szczególności poprzez: 
– analizę okresowej realizacji zadania sporządzonej 

przez podmiot realizujący, 
– kontrolę realizacji zadania w trybie przewidzianym 

w umowie. 

§ 9 

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem pod-
lega zwrotowi w terminie określonym w umowie, nie póź-
niej jednak niŜ do 31 grudnia roku budŜetowego. 

§ 10 

Dotacja wykorzystana częściowo podlega zwrotowi  
w części niewykorzystanej w terminie określonym  
w umowie, nie później jednak niŜ do 31 grudnia roku bu-
dŜetowego. 

§ 11 

Od chwili złoŜenia wniosku (oferty) do zakończenia po-
stępowania określonego niniejszą uchwałą zapewnia się 
jego uczestnikom pełną jawność postępowania,  
w szczególności przez: 
1. Podanie do publicznej wiadomości wykazu podmiotów 

ubiegających się o dotację. 
2. Zapewnienie uczestnikom postępowania wglądu do 

opinii wydanych w sprawie ich wniosków. 
3. Podanie do publicznej wiadomości wykazu podmiotów, 

którym przyznano dotacje. 

§ 12 

Traci moc uchwała nr XV/93/99 z dnia 8 grudnia  
1999 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji podmio-
tom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, spo-
sobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego 
zadania. 

§ 13 

Uchyla się uchwałę nr XXXVII/237/2005 z dnia  
19 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia programu współ-
pracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3  
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bierutów. 
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§ 15 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI 

 
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Bierutowie z dnia 30 czerwca 
2005 r. (poz. 3044) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Bierutowie z dnia 30 czerwca 
2005 r. (poz. 3044) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej w Bierutowie z dnia 30 czerwca 
2005 r. (poz. 3044) 
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3045 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 30 czerwca 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 345/XXXI/2005 Rady Miej skiej Jeleniej Góry 
z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie przyj ęcia regulaminu wynagradzania na-
uczycieli szkół i placówek o światowych prowadzonych przez Miasto Jele-
nia  
  Góra (Dziennik Urz ędowy Województwa Dolno śląskiego Nr 77, poz.1669) 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W tytule uchwały nr 345/XXXI/2005 Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie przyję-
cia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i pla-
cówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jele-
nia Góra (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślą-
skiego Nr 77, poz.1669) po słowach „placówek oświa-
towych” dodaje się wyrazy: „oraz placówek opiekuń-
czo-wychowawczych”. 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagro-
dzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 
22, poz. 181) 

3. § 3 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
„7. szkole – rozumie się przez to szkołę, przedszkole, 
inną placówkę oświatową, placówkę opiekuńczo-
wychowawczą dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Jelenia Góra, 

8. pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, przedszko-
le. inną placówkę oświatową, placówkę opiekuńczo-
wychowawczą”. 

4. § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Regulaminu nie stosuje się do pracowników 
szkół niebędących nauczycielami, pracowników pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych na stanowiskach 
pedagogicznych zatrudnionych na podstawie ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 

64, poz. 593 ze zm.), zatrudnionych przed dniem wej-
ścia w Ŝycie ustawy z dnia  
27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 137, poz. 1304) w publicznych placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych.”  

5. w § 17 w tabeli dodatków funkcyjnych dodaje się poz. 
12: 

 

L.p
. 

Stanowisko kierownicze 
Miesięcznie 

w złotych 
(od – do) 

12. Dyrektor placówki opiekuńczo- 
-wychowawczej 

400 – 800 

 
6. w § 18 dodaje się punkt 10: 

„10) nauczycielom prowadzącym bezpośrednio zajęcia 
z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych – 20 % wynagrodzenia za-
sadniczego.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JERZY PLESKOT 
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3046 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 30 czerwca 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/168/2004 Rady Miejs kiej w Kłodzku 
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany s ieci szkół podstawowych 
               od roku szkolnego 2004/2005 i granic  ich obwodów 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę 
ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z 1999 r.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXI/168/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z 
dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany sieci szkół pod-
stawowych od roku szkolnego 2004/2005  
i granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:  
1. w § 1 ust. 3 po wyrazie „Tumska” dodaje się wyraz 

“Widokowa”.  
§ 2 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KRZYSZTOF OKTAWIEC 

 
 
 

3047 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 

z dnia 25 lipca 2005 r. 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy mater ialnej o charakterze 
     socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  gminy Duszniki Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 90f 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska uchwala zmiany do Regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Duszniki Zdrój 

 
§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój: 
1. W § 7 wprowadza się zmiany w tabeli wartości określających wysokość stypendium szkolnego i tak w miejsce niŜej 

zaznaczonych 
 

Dochód na 1  
członka  

w rodzinie 

W rodzinie  
1 z rodziców 
jest osobą 
bezrobotną 

W rodzinie  
2 rodziców  
są osobami 

bezrobotnymi 

W rodzinie  
występuje  

niepełnosprawność 
lub cięŜka choroba 

Rodzina niepełna 
lub wielodzietna 
(pow. 3 dzieci) 

Rodzina w której 
występuje patologia 

alkoholizmu  
lub narkomanii 

SprzęŜenie  
co najmniej dwóch 
z wcześniejszych 

przesłanek 

316 zł − 216 zł 
105% 
58,80 

160% 
89,60 

80% 
44,80 

90% 
51,40 

80% 
44,80 

180% 
100,80 

215 zł − 115 zł 
115% 
64,40 

170% 
95,20 

90% 
51,40 

100% 
56,- 

90% 
51,40 

190% 
106,40 

poniŜej 115 zł 
125% 
70,- 

180% 
100,80 

100% 
56,- 

110% 
61,60 

100% 
56,- 

200% 
112,- 
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Wprowadza się następujące wartości określające wysokość stypendium szkolnego 

 

Dochód na 1 członka w rodzinie Kryterium dochodowe 
SprzęŜenie co najmniej dwóch  
wymienionych w art. 90 d ust. 1  

ustawy o systemie oświaty przesłanek 

316 zł − 216 zł 
80% 
44,80 

85% 
47,60 

215 zł − 115 zł 
85% 
47,60 

90% 
50,40 

PoniŜej 115 zł 
90% 
50,40 

100% 
56,00 

 
2. W § 7 zmianie ulega pkt 3 zdanie: „Stypendium w formie pienięŜnej wypłacane jest w okresach trzymiesięcznych w 

kasie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój do rąk osoby, na którą została wydana decyzja o przyznaniu stypendium” które 
otrzymuje brzmienie:  
„Stypendium w formie pienięŜnej wypłacane jest w okresach określonych przez Burmistrza w decyzji w kasie Urzę-
du Miasta Duszniki Zdrój do rąk osoby, na którą została wydana decyzja o przyznaniu stypendium” 

3. W § 9 w miejsce zapisu” 
„Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój realizowa-
na będzie w zaleŜności od wysokości dotacji celowej przekazywanej gminie na ten cel” 
w pkt 1 wprowadza się następujący tekst: 
„Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój realizowa-
na będzie z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel” 
Wprowadza się w § 9 pkt 2 o treści: 
„W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria wymienione w § 2 jest większa niŜ liczba stypendiów do roz-
dysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z rodzin o najniŜszych docho-
dach. 
Wprowadza się w § 9 pkt 3 o treści: 
Wolne środki, które pozostały po rozdysponowaniu dotacji na stypendia, których z niŜej wymienionych przyczyn nie 
da się wypłacić jako stypendium szkolne, zostają zakwalifikowane do puli przeznaczonej na zasiłek szkolny. 
• Pozostaje kwota niŜsza niŜ gwarantowana minimalna wysokość stypendium szkolnego, 
• Pozostaje kwota, której nie da się rozdzielić, a występuje dwóch lub więcej uprawnionych wnioskodawców o 

jednakowych dochodach. 
§ 2 

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOGDAN BERCZYŃSKI 

 
 

3048 
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 

z dnia 29 czerwca 2005 r. 

w sprawie  wprowadzenia zmian do uchwały nr XXI/125/2004 Rady  Miasta 
i Gminy Świerzawa z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie inkasa  rolnego, 
podatku le śnego, podatku od nieruchomo ści i opłaty targowej, okre ślenia 
                   inkasentów i wysoko ści wynagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 1993 r. Dz. U. 
Nr 94, poz. 431 ze zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, 
poz. 84 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Miasta 
i Gminy w Świerzawie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXI/125/2004 Rady Miasta i Gminy Świe-
rzawa z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie inkasa podat-
ku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i 
opłaty targowej, określenia inkasentów  
i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. w § 2 ust. 1 pkt 2 dot. inkasenta podatku rolnego le-
śnego i od nieruchomości na terenie wsi Rzeszówek: 
wykreśla się nazwisko „Romejko Katarzynę”  
a wprowadza się „Romejko Genowefę”, 

2. w § 2 ust. 2 pkt 2 dot. inkasenta opłaty targowej na 
terenie wsi Rzeszówek: wykreśla się nazwisko „Ro-
mejko Katarzynę”, a wprowadza się „Romejko Geno-
wefę”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Świerzawa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

 
KRYSTYNA TATUŚ 

 
 

3049 
UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ 

z dnia 14 czerwca 2005 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace  konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisa nym do rejestru, spo-
sobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego  zadania oraz post ępo-
wania  
z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwat orskie, restauratorski e 
                            i roboty budowlane przy  zabytkach 

 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się zasady i tryb udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i 
kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania 
z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
zlokalizowanych na terenie gminy Warta Bolesławiecka. 

I. Zasady ogólne 

§ 2 

1. Dotacje z budŜetu gminy mogą być udzielane podmio-
tom posiadającym tytuł prawny do zabytku,  
o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia  
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami. 

2. Dotacje mogą być udzielane tylko wnioskodawcom, 
którzy wykaŜą się poniesieniem finansowego wkładu 
własnego na wykonanie prac objętych wnioskiem. 

3. Łączna kwota dotacji udzielonych jednemu wniosko-
dawcy z budŜetu gminy oraz innych źródeł sektora fi-
nansów publicznych, powiększona o wkład własny 
wnioskodawcy nie moŜe przekroczyć 100% ogólnych 
kosztów prac objętych wnioskiem o przyznanie dotacji. 

4. Dotacje mogą być udzielane na prace, które: 
1) zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja 

ma być udzielona, 
2) rozpoczęto w roku poprzedzającym rok złoŜenia 

wniosku lub w roku złoŜenia wniosku i będą konty-

nuowane w roku, w którym dotacja ma być udzie-
lona. 

5. Dotacje nie mogą być przeznaczone na wykonanie 
dokumentacji technicznej i uzyskanie innych doku-
mentów potrzebnych do przeprowadzenia prac. 

§ 3 

Dotacje będą udzielane na roboty według następującej 
kolejności: 
1) na prace zabezpieczające konstrukcje obiektów bu-

dowlanych, w tym: 
a) remonty lub całkowite odtworzenie więźby dacho-

wej, słupów konstrukcyjnych, podpór, stropów i 
ścian konstrukcyjnych, 

b) wymianę pokryć dachowych, rynien i rur spusto-
wych, 

c) naprawę pokryć dachowych, 
d) naprawę konstrukcji zabezpieczającej zabytek, 

2) na remonty elewacji, drzwi zewnętrznych i okien,  
w tym: 
a) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin ar-

chitektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z 
uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabyt-
ku kolorystyki, 

b) odnowienie lub całkowite odtworzenie drzwi ze-
wnętrznych i okien, w tym ościeŜnic, okiennic, 

c) remonty i naprawy instalacji wewnętrznej, 
3) na remonty i naprawy pomieszczeń wewnętrznych, w 

tym: 
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a) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin ar-
chitektonicznych, 

b) odnowienie, uzupełnienie lub wymiana posadzek, 
schodów, 

d) malowanie pomieszczeń, 
4) na prace konserwatorskie zabytków ruchomych, 
5) na prace restauratorskie zabytków ruchomych. 

§ 4 

1. Wysokość maksymalnej dotacji na prace konserwa-
torskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych, ja-
ka moŜe być przyznana w roku budŜetowym nie moŜe 
przekroczyć 40% wartości robót określonych w koszto-
rysie inwestorskim. 

2. Wysokość maksymalnej dotacji na prace konserwa-
torskie i restauratorskie zabytków ruchomych, jaka 
moŜe być przyznana w roku budŜetowym nie moŜe 
przekroczyć 5% wartości robót określonych  
w kosztorysie inwestorskim. 

II. Tryb post ępowania z wnioskiem 

§ 5 

1. Udzielenie dotacji moŜe nastąpić na podstawie wnio-
sku o udzielenie dotacji. 

2. Wniosek składa się osobno na kaŜdy zabytek, na któ-
ry ma być udzielona dotacja. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi za-
łącznik do uchwały. 

4. Wnioski składa się do sekretariatu Urzędu Gminy  
w terminie do 30 września roku poprzedzającego dany 
rok budŜetowy. 

§ 6 

1. Wójt gminy rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od 
daty uchwalenia budŜetu gminy. 

2. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu. 
3. Kwoty dotacji, określenie zadań oraz wykaz podmio-

tów uprawnionych do otrzymania dotacji wójt ustali i 
ogłosi w zarządzeniu opublikowanym na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy Warta Bol. oraz  
w biuletynie informacji publicznej w terminie do  
14 dni od dnia, w którym upłynął termin do rozpatrze-
nia wniosków. 

4. Wójt w terminie, o którym mowa w ust. 5, powiadomi 
pisemnie kaŜdego z wnioskodawców o rozpoznaniu 
jego wniosku o udzielenie dotacji. 

§ 7 

1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 naleŜy dołączyć 
uwierzytelnione przez upowaŜnionego pracownika 
Urzędu Gminy Warta Bol. kopie dokumentów: 
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków, 
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnio-

skodawcę tytułu prawnego do zabytku, 
3) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadze-

nie prac, które mają być przedmiotem dotacji, 
4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeŜeli 

prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub 
zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budow-
lanego), 

5) kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem cen 
zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowa-
dzenia i składników cenotwórczych, 

6) deklarację wielkości środków własnych przezna-
czonych na wykonanie robót w roku udzielenia do-
tacji i informację o wielkości środków przyznanych 
przez inne podmioty. 

2. JeŜeli prowadzone prace są kontynuacją prac z lat 
ubiegłych wnioskodawca dołącza do wniosku kopię 
umowy, jeŜeli jest juŜ zawarta taka umowa oraz proto-
koły odbioru wykonanych robót do dnia złoŜenia wnio-
sku, podpisane przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia. 

III. Umowa o udzielenie dotacji 

§ 8 

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawar-
tej przez wójta z wnioskodawcą, któremu została przy-
znana dotacja. 

2. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac 
przy zabytku zawiera: 
1) szczegółowy zakres prac, 
2) zakres planowanych prac finansowanych ze środ-

ków własnych wnioskodawcy, 
3) zakres planowanych prac finansowanych z dotacji, 
4) termin realizacji prac wraz z harmonogramem re-

alizacji i finansowania, 
5) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i warunki 

jej płatności, 
6) tryb kontroli wykonania umowy i wykorzystania do-

tacji, 
7) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji 

albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przezna-
czeniem, 

8) sposób zabezpieczenia dotacji przed niewłaściwym 
wykorzystaniem. 

§ 9 

1. Niepodpisanie umowy przez wnioskodawcę w terminie 
14 dni od chwili jej przedłoŜenia przez wójta traktowa-
ne jest jak rezygnacja z dotacji. 

2. Wypłata kwoty dotacji nastąpi po wykonaniu zadania 
stwierdzonego protokołem odbioru dokonanego z 
udziałem inspektora nadzoru budowlanego i udoku-
mentowaniu przez wnioskodawcę poniesionego wkła-
du własnego. W przypadku gdy wnioskodawca nie po-
niósł wkładu własnego w deklarowanej we wniosku 
wysokości, wypłata dotacji nastąpi  
w kwocie proporcjonalnej do wysokości poniesionego 
wkładu własnego. 

IV. Rozliczenie dotacji 

§ 10 

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie 
określonym w umowie, nie później niŜ w ostatnim dniu 
roku budŜetowego. 

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie poniesionych 
wydatków, w tym sfinansowanych udzieloną dotacją. 
Do zestawienia, o którym mowa w zdaniu poprzedza-
jącym, wnioskodawca zobowiązany jest załączyć uwie-
rzytelnione przez pracownika Urzędu Gminy Warta 
Bol. kopie: 
1) umów z wykonawcą robót, 
2) rachunków lub faktur wraz z dowodami uiszczenia 

wynikających z nich naleŜności, 
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3) kosztorysu powykonawczego przeprowadzonych 
prac, sfinansowanych ze środków własnych  
i z dotacji, 

4) protokołu odbioru przeprowadzonych prac przez 
osobę posiadającą uprawnienia do odbioru robót. 

V. Kontrola realizacji zadania 

§ 11 

1. Wójt ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzie-
lonej dotacji oraz sposobu realizacji zadania finanso-
wanego dotacją. 

2. Prawo kontroli obejmuje: 
1) przedstawienie przez wnioskodawcę wszelkich in-

formacji dotyczących dyspozycji finansowych  
i rzeczowych wnioskodawcy, w zakresie objętym 
dotowaniem. 

2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń wniosko-
dawcy, 

3) prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją i 
finansowaniem zadania objętego dotacją. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 
4. Wynik kontroli moŜe stanowić podstawę do rozwiąza-

nia umowy ze skutkiem natychmiastowym i Ŝądania 
zwrotu udzielonej kwoty dotacji w ciągu  
14 dni od doręczenia pisma o zwrocie dotacji. 

 

VI. Postanowienia przej ściowe i ko ńcowe 

§ 12 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych  
w roku budŜetowym na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach określa 
uchwała budŜetowa. 

2. Informację, o wysokości udzielonych dotacji z budŜetu 
gminy oraz o sposobie ich wykorzystania wójt przed-
stawia w sprawozdaniu rocznym z wykonania budŜetu 
gminy, w terminie do 30 kwietnia następnego roku. 

3. W roku budŜetowym 2005 wnioskodawcy występujący 
o dotacje, składają wnioski w terminie do  
30 kwietnia 2005 r. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ADAM MAKSYMCZYK 
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Załącznik do uchwały Rady Gmi-
ny w Warcie Bolesławieckiej z 
dnia 14 czerwca 2005 r. (poz. 
3049) 
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3050 
UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA 

z dnia 20 czerwca 2005 r. 

w sprawie trybu post ępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczo-
nym do sektora finansów publicznych i niedziałaj ącym w celu osi ągnięcia 
zysku, na cele publiczne zwi ązane z realizacj ą zadań gminy, sposobu ich 
rozliczania  
                       oraz kontroli wykonywania za dań zleconych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zmianami ) Rada Gminy Kotla uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, do których nie 
mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24.04.2003r. o 
działalności poŜytku publicznego  
i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873  
z późn. zmianami) mogą otrzymać z budŜetu Gminy Kotla 
dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań 
gminy.  

§ 2 

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmo-
wania wniosków, przyznania i rozliczenia dotacji poprzez 
publikację materiałów związanych z dotacją w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Kotla.  

§ 3 

1. Podmioty ubiegające się o dotację składają wniosek o 
udzielenie dotacji z budŜetu gminy zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do uchwały w terminie do 30 września po-
przedzającego rok budŜetowy.  

2. W przypadkach szczególnych, wniosek moŜe być 
złoŜony po upływie terminu o którym mowa w  
ust. 1. W takim przypadku do wniosku naleŜy dołączyć 
pisemne uzasadnienie z jakich przyczyn wniosek nie 
został złoŜony w terminie.  

3. Do wniosku powinien być dołączony statut oraz doku-
ment potwierdzający rejestrację podmiotu, który bę-
dzie wskazywał osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu podmiotu.  

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu podmiotu.  

5. Wójt moŜe uzaleŜnić rozpatrzenie wniosku od złoŜenia 
w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyja-
śnień lub dokumentów.  

6. NiezłoŜenie wskazanych dokumentów lub niezłoŜenie 
wyjaśnień we wskazanym terminie spowoduje wyklu-
czenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.  

§ 4 

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt po za-
sięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy Kotla, 
uwzględniając w szczególności:  
1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminy,  
2) wysokość środków budŜetu gminy przeznaczonych 

na realizację zadań zleconych podmiotom, o któ-
rych mowa w § 1.  

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rze-
czowego zadania,  

4) ocenę moŜliwości realizacji zadania przez podmiot,  
5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi w 

okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i 
terminowości ich realizacji i rozliczenia otrzyma-
nych na ten cel środków.  

2. Wójt dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty reali-
zacji zadania, które ma być wykonane zgodnie  
z ustawą prawo zamówień publicznych.  

§ 5 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi na-
stępuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gmi-
ną a podmiotem, któremu Wójt przyznał dotację.  

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w 
szczególności:  

1) dokładne oznaczenie stron umowy,  
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do 

realizacji zadania, termin i miejsce jego realizacji,  
3) określenie czasu na jaki umowa została zawarta,  
4) określenie wysokości dotacji jakie gmina przeka-
Ŝe podmiotowi oraz warunki i terminy przekazania 
dotacji,  

5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń,  
6) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia doku-

mentacji w sposób umoŜliwiający ocenę wykona-
nia zadania pod względem rzeczowym i finanso-
wym,  

7) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli 
przeprowadzonej przez gminę,  

8) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu 
dotacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Pu-
blicznych,  

9) określenie sankcji z tytułu nienaleŜnego wykona-
nia umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele 
niŜ określone w umowie,  

10) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku prze-
znaczenia jej na inne cele niŜ określone w umo-
wie,  

11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku niewyko-
rzystania lub częściowego niewykonania zleco-
nego zadania.  

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuŜszy niŜ okres jed-
nego roku budŜetowego.  
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4. Podmiot nie moŜe wykorzystać środków uzyskanych 
na podstawie umowy na inne cele niŜ określone w 
umowie.  

5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie. 

§ 6 

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodręb-
nionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na reali-
zację umowy oraz wydatków związanych z jej realiza-
cją.  

2. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko 
części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana 
części dotacji podlega zwrotowi.  

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2 nastę-
puje w terminach ustalonych w umowie, nie później niŜ 
do 31 stycznia następnego roku budŜetowego, na ra-
chunek bieŜący urzędu gminy.  

§ 7 

1. Udzielenie dotacji przez Wójta Gminy odbywa się po 
uchwaleniu przez radę gminy uchwały budŜetowej na 
dany rok, jednakŜe warunkiem jest rozliczenie się pod-
miotu z przyznanej dotacji w roku poprzednim.  

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w 
kilku ratach, w zaleŜności od specyfiki wykonywanego 
zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej 
raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej.  

§ 8 

1. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia w refera-
cie finansowym rozliczenia zadania pod względem 
rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały.  

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić 
w terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji zada-
nia. Zatwierdzenie rozliczenia zadania powinno nastą-
pić w terminie do 14 dni od przedłoŜenia rozliczenia , 
nie później niŜ do 31 stycznia następnego roku budŜe-
towego.  

 

 

§ 9 

1. UpowaŜnieni przez Wójta pracownicy Urzędu Gminy 
będą pełnić w trakcie trwania umowy merytoryczny 
nadzór w zakresie:  
1) sposobu realizacji zadania zleconego,  
2) gospodarowania przekazaną dotacją,  
3) prowadzenia dokumentacji umoŜliwiającej ustale-

nie kosztów zleconego zadania.  
2. Pracownicy, o których mowa w pkt 1 na podstawie 

przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzo-
ru dokonują oceny wykonanego zadania oraz oceny 
prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji na 
realizację zadania.  

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realiza-
cji zleconego zadania, kontrola wykorzystania dotacji 
prowadzona jest przez Skarbnika Gminy poprzez 
wgląd do dokumentacji (oryginały faktur, rachunków) 
związanej z realizacją dotacji.  

§ 10 

Umowa moŜe być rozwiązana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku stwierdzenia w trakcie jej trwania 
wydatkowania dotacji na inny cel niŜ określono w umowie, 
bądź teŜ stwierdzenia, Ŝe zadanie nie zostało wykonane 
w określonym umownie terminie.  

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla.  
§ 12 

Traci moc uchwała nr X/51/1999 r. Rady Gminy Kotla z 
dnia 6 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia trybu postę-
powania o udzielenie dotacji celowych, sposobu ich rozli-
czania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.  

§ 13 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

TADEUSZ ŁOTOCKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gmi-
ny Kotla z dnia 20 czerwca 2005 r.  
(poz. 3050) 
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3051 
UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 23 czerwca 2005 r. 

w sprawie zwolnienia przedsi ębiorców od podatku od nieruchomo ści  
w ramach pomocy de minimis 

 Na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Osiecznica uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W celu zmniejszenia bezrobocia oraz wspierania 
przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy i 
zachowają je przez okres nie krótszy niŜ jeden rok, 
wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomo-
ści, zwanego dalej „podatkiem”. 

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1, przy-
sługuje na okres jednego roku i dotyczy nieruchomo-
ści lub ich części związanych z prowadzoną działalno-
ścią gospodarczą oraz obejmuje: 
a) 40 m2 powierzchni budynków na kaŜde nowo utwo-

rzone miejsce pracy, a dla przedsiębiorców tworzą-
cych nowe miejsca pracy dla absolwentów i osób 
powyŜej 45 roku Ŝycia powierzchnia ta wynosi 50 
m2, 

b) 400 m2 powierzchni gruntów na kaŜde nowo utwo-
rzone miejsce pracy, a dla przedsiębiorców tworzą-
cych nowe miejsca pracy dla absolwentów i osób 
powyŜej 45 roku Ŝycia powierzchnia ta wynosi 500 
m2, 

c) 20.000 zł wartości budowli na kaŜde nowo utwo-
rzone miejsce pracy, a dla przedsiębiorców tworzą-
cych nowe miejsca pracy dla absolwentów i osób 
powyŜej 45 roku Ŝycia wartość ta wynosi 24.000 zł. 

3. JeŜeli przedsiębiorca nie jest objęty obowiązkiem po-
datkowym w którymkolwiek z przedmiotów opodatko-
wania wymienionych w ust. 2, zwolnienie od podatku 
przysługuje tylko z tego tytułu, w którym jest opodat-
kowany. 

4. Wysokość udzielonego zwolnienia od podatku nie 
moŜe przekroczyć podatku naleŜnego za nieruchomo-
ści lub jej część, związaną z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej za dany rok podatkowy. 

5. Wysokość zwolnienia od podatku z tytułu, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 ustala się według następującego 
wzoru: 

X x Y x S = Z 
gdzie: 
X  oznacza powierzchnię budynków lub ich części, grun-

tów lub wartość budowli, o których mowa  
w ust. 2, 

Y oznacza przyrost netto miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty, 

S oznacza stawkę podatku od nieruchomości od po-
wierzchni budynków lub ich części, gruntów lub warto-
ści budowli związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą obowiązującą w danym roku podatko-
wym, 

Z oznacza wysokość zwolnienia, o którym mowa  
w ust. 2. 

§ 2 

1. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwaŜa się 
za spełniony, jeśli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost net-
to liczby pracowników w odniesieniu do średniego za-
trudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
fakt nabycia uprawnień do zwolnienia, w przeliczeniu 
na pełne etaty. 

2. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia uwzględnia się 
tylko pracowników będących mieszkańcami Gminy 
Osiecznica, 

3. Zatrudnionych w niepełnym wymiarze i na prace sezo-
nowe przelicza się na pełne etaty. 

§ 3 

1. Zwolnienia od podatku stosuje się w wyniku złoŜenia 
deklaracji wraz z dokumentacją świadczącą  
o utworzeniu nowych miejsc pracy oraz deklaracją 
utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez 
okres obowiązywania uchwały, złoŜony w organie po-
datkowym nie później niŜ w ciągu 2 miesięcy od dnia, 
w którym przedsiębiorca nabył prawo do zwolnienia. 
Deklaracje i wnioski złoŜone po tym terminie nie sta-
nowią podstawy do uzyskania zwolnienia. 

2. Zwolnienie od podatku powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
stąpił przyrost netto miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty, a ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w 
którym przedsiębiorca nie spełnia warunków do zwol-
nienia od podatku. 

3. KaŜdą zmianę stanu zatrudnienia powodującą utratę 
prawa do zwolnienia lub jej części, przedsiębiorca zo-
bowiązany jest zgłosić organowi podatkowemu  
w terminie 14 dni od jej zaistnienia. 

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do dnia 15 
stycznia kaŜdego roku podatkowego w czasie korzy-
stania ze zwolnienia, do składania w organie podatko-
wym pisemnej informacji o: 
a) stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku 

kalendarzowego, potwierdzonego uwierzytelniony-
mi kopiami deklaracji ZUS składanymi w roku po-
datkowym, 

b) wielkości brutto pomocy de minimis, otrzymanej 
przez niego w okresie trzech kolejnych lat poprze-
dzających dzień uzyskania planowanej pomocy. 
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5. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie lub korzy-
stający ze zwolnienia zobowiązany jest do składania 
na Ŝądanie organu podatkowego informacji niezbęd-
nych do ustalenia jego uprawnień w danym roku po-
datkowym oraz poddać się kontroli organu podatko-
wego w zakresie uprawnień do korzystania ze zwol-
nienia. 

§ 4 

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorcy 
będącego osoba fizyczną następuje w drodze decyzji 
organu podatkowego. 

§ 5 

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym 
mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną w rozumieniu 
art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej-
ską (Dz. Urz. WE nr 325 z dnia 24 grudnia 2002 r.), 
która jest zwolniona z wymogu notyfikacji wynikające-
go z art. 88 ust. 3 Traktatu, ze względu na spełnienie 
warunków określonych w rozporządzeniu Komisji 
(WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu 
do pomocy w ramach zasady de minimis. 

2. Przedsiębiorca moŜe uzyskać pomoc, jeŜeli wartość 
tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de 
minimis, otrzymane przez niego w okresie kolejnych 
trzech lat poprzedzających dzień udzielenia planowa-
nej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. 
euro. 

§ 6 

Prawo do zwolnienia od podatku, za cały okres jego przy-
sługiwania, traci przedsiębiorca, który: 
1) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe 

dane, o których mowa w § 3 ust. 1, 
2) nie przekazał organowi podatkowemu informacji,  

o których mowa w § 3 ust. 3, 
3) nie utrzymał nowo utworzonych miejsc pracy przez 

okres zwolnienia, 

4) nie wywiązał się z obowiązków ujętych w § 3  
ust. 5. 

§ 7 

W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku: 
1) organ podatkowy wyda stosowną decyzję, 
2) przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty 

otrzymanej pomocy wraz z odsetkami, ustalonymi w 
wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatko-
wych liczonymi od dnia otrzymania pomocy. 

§ 8 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach po-
mocy de minimis nie mogą otrzymać przedsiębiorcy: 
1) prowadzący działalność w sektorze transportu, 
2) prowadzący działalność związaną z eksportem, 
3) prowadzący działalność w zakresie produkcji, przetwa-

rzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienio-
nych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, 

4) w sytuacji uwarunkowanej pierwszeństwem uŜycia 
towarów produkcji krajowej. 

§ 9 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny. 

§ 10 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Osiecznicy. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia  
2006 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
BOGUSŁAW PAGÓRSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3052 
UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 23 czerwca 2005 r. 

w sprawie zwolnie ń z podatku od nieruchomo ści dla przedsi ębiorców  
realizuj ących nowe inwestycje na terenie Gminy Osiecznica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada 
Gminy Osiecznica uchwala, co następuje: 

 
§ 1 
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1. Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości oraz potrze-
bie zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy, ustala 
się zwolnienia od podatku od nieruchomości dla bene-
ficjentów pomocy realizujących nowe inwestycje. 

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi po-
moc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
(WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia  
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy de minimis  
(Dz. U .L 010 z 13 stycznia 2001 r.). 

3. Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą moŜe 
być udzielana w przypadku gdy wartość planowanej 
pomocy dla danego przedsiębiorcy, łącznie  
z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez niego 
w róŜnych formach i z róŜnych źródeł,  
w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej 
udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej równo-
wartość 100 tys. EURO 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
a) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczo-

ne do prowadzenia działalności gospodarczej, pod 
warunkiem wykorzystania ich do tej działalności, 

b) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przezna-
czone do prowadzenia działalności gospodarczej, 
po warunkiem wykorzystania ich do tej działalności, 

c) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczę-
cia wykorzystywania ich do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez podatnika, będące w jego 
posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do 
prowadzenia działalności pod warunkiem poniesie-
nia nakładów inwestycyjnych związanych z uru-
chomieniem bądź rozbudową przedsiębiorstwa. 

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uwaŜa się 
budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta 
po wejściu w Ŝycie uchwały. 

3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uwaŜa się 
grunty, budynki i budowle nabyte po dniu wejścia w 
Ŝycie uchwały. 

§ 3 

Zwolnienie przysługuje nie dłuŜej niŜ przez 2 lata, licząc 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym zaistniało zdarzenie wymienione  
w § 2. 

§ 4 

Ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 – § 3 moŜe równieŜ 
skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działal-
ność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko no-
wą inwestycję, tzn. nowo nabyte grunty, nowo wybudowa-
ne budynki, budowle lub ich części przeznaczone na pro-
wadzenie działalności gospodarczej. 

§ 5 

1. Warunkiem uzyskania zwolnień, o których mowa  
w § 1 – § 4 uchwały jest: 
a) dokonanie nowej inwestycji polegającej na uru-

chomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej 
bądź rozszerzenie prowadzonej działalności, 

b) udział mieszkańców Gminy Osiecznica w ogólnej 
liczbie zatrudnienia w przedsiębiorstwie wynosi mi-
nimum 50%, 

c) przedłoŜenie na początku kaŜdego roku podatko-
wego informacji dotyczących: 
– nieruchomości, na której uruchomiono lub po-

szerzono działalność gospodarczą, 
– wielkość poniesionych i planowanych nakładów 

inwestycyjnych, 
– wielkość otrzymanej pomocy de minimis  

w okresie trzech kolejnych lat, poprzedzających 
datę, od której będzie przysługiwało zwolnienie. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca 
korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedło-
Ŝyć równieŜ na początku kaŜdego roku podatkowego 
do dnia 15 stycznia. 

§ 6 

Warunkiem skorzystania ze zwolnień, o których mowa w 
§ 1 i § 4, jest przedłoŜenie przez przedsiębiorcę  
w terminie do 2 miesięcy od dnia oddania nowej inwesty-
cji do uŜytku, dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków uprawniających do objęcia zwolnieniem. 

§ 7 

1. W przypadku utraty warunków uprawniających do 
zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pi-
semnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa 
do zwolnienia. 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do 
zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa. 

3. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w 
§ 5 ust. 2 traci prawo do zwolnienia od początku roku 
podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powo-
dujące utratę tego prawa. 

4. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy, 
co do spełnienia warunków, uprawniających do uzy-
skania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały 
okres przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 są zobowią-
zani do zapłaty naleŜnego podatku wraz z odsetkami. 

§ 8 

Zwolnienia nie stosuje się do przyznawania pomocy 
przedsiębiorstwom: 
a) sektora transportu oraz działalności związanej  

z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do ob-
rotu produktów wymienionych w załączniku I do Trak-
tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 

b) pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywo-
zem, mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z 
ilością wywoŜonych produktów, ustanowieniem i funk-
cjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bie-
Ŝącymi dotyczącymi prowadzenia działalności wywo-
zowej, 

c) pomocy uwarunkowanej uŜyciem towarów produkcji 
krajowej przed towarami przywoŜonymi. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecz-
nica. 

§ 10 
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Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

§ 11 

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w Ŝycie do dnia 30 
czerwca 2007 r. 
 

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
BOGUSŁAW PAGÓRSKI 

 
 

3053 
UCHWAŁA RADY GMINY MI ĘKINIA 

z dnia 5 lipca 2005 r. 

w przedmiocie zmiany uchwały nr VI/34/200 3 z dnia 3 kwietnia 2003 r. 
w sprawie zarz ądzenia poboru podatku od nieruchomo ści, podatku rolne-
go  
i podatku le śnego w drodze inkasa, okre ślenia inkasentów i wysoko ści 
                   wynagrodzenia za inkaso na teren ie gminy Mi ękinia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) 
i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 1 uchwały nr VI/34/2003 Rady Gminy w Miękini z 
dnia 3 kwietnia 2003r w sprawie zarządzenia poboru po-
datku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku le-
śnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysoko-
ści wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Miękinia 
wprowadza się następujące zmiany: 
a) w pkt 2 uchwały skreśla się słowa: „sołectwo Lutynia – 

Bernacki Alojzy”, a w to miejsce wpisuje się słowa „so-
łectwo Lutynia – Bernacka Maria”, 

b) w pkt 2 uchwały skreśla się słowa „sołectwo Źródła – 
Prycik Zbigniew”, a w to miejsce wpisuje się słowa: 
„sołectwo Źródła – Prycik Joanna”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
w Miękini. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 

 
 
 

3054 
UCHWAŁA RADY GMINY LUBA Ń 

z dnia 22 lipca 2005 r. 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek opłaty za zaj ęcie pasa drogowego 
na  
 cele niezwi ązane z budow ą, przebudow ą, remontem, utrzymaniem i 
ochron ą 

 Na podstawie art. 18 ust. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) 
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z 
późn. zm.) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje: 

§ 1 
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Niniejsza uchwała określa: 
1. stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych Gminy Lu-

bań w celu: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 

i ochroną dróg, 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niŜ wymienione w pkt 1 − 3. 

2. sposoby naliczania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
3. za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niŜ 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niŜ 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie  
1 m2 pasa drogowego. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7/403/05 z dnia 11 
sierpnia 2005 r. stwierdzono niewaŜność § 1 ust. 1 we fragmencie „i wewnętrznych”, ust. 2 i ust. 3). 

§ 2 

1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1  
i pkt 4:  

L.p. Określenie celu zajęcia pasa drogowego Stawki  
(w zł) 

1. Za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego z naruszeniem  
nawierzchni dróg, poniŜej 20% szerokości jezdni 

4,00 

2. Za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego z naruszeniem  
nawierzchni dróg, powyŜej 20%  
do 80% szerokości jezdni 

6,00 

3. Za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego z naruszeniem  
nawierzchni dróg, powyŜej 80%  
do 100% szerokości jezdni 

8,00 

4. Dla zajęcia pasa drogowego opisanego w wierszach 1, 2 i 3 tabeli,  
bez naruszenia nawierzchni, stawki zmniejsza się o 50% 

 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7/403/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. stwierdzono 
niewaŜność § 2 ust. 1 w tabeli w wierszach 1, 2 i 3 we fragmentach: „z naruszeniem nawierzchni dróg” oraz wiersza 4 
tabeli w całości). 
2. Zajęcie pasa drogowego trwające przez okres krótszy niŜ 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego 

przez 1 dzień. 
3. Opłaty naliczane są za kaŜdy rozpoczęty dzień. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 

PN.II.0911-7/403/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. stwierdzono niewaŜność § 2 ust. 2 i ust. 3). 

§ 3 

1. Ustala się za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 4:  

L.p. Określenie celu zajęcia pasa drogowego 
Stawki  
(w zł) 

1. Za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego z naruszeniem  
nawierzchni dróg, poniŜej 20% szerokości jezdni 

2,00 

2. Za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego z naruszeniem  
nawierzchni dróg, powyŜej 20% do 80% szerokości jezdni 

4,00 

3. Za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego z naruszeniem  
nawierzchni dróg, powyŜej 80% do 100% szerokości jezdni 

6,00 

4. Dla zajęcia pasa drogowego opisanego w wierszach 1, 2 i 3 tabeli, bez 
naruszenia nawierzchni, stawki zmniejsza się o 50% 

 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7/403/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. stwierdzono 
niewaŜność § 3). 

§ 4 

1. Ustala się roczne stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych w celu, o którym mowa w ust. 
1 pkt 2: 

 
L.p. Określenie celu zajęcia pasa drogowego Stawki (w zł) 
1. Roczna stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy umieszczanych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego − opłata coroczna 

10,00 

2. Roczna stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 
poziomy umieszczanych w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej − opłata coroczna nie mniejsza niŜ 10 zł 

0,10 
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(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7/403/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. stwierdzono 
niewaŜność § 4 ust. 1 we fragmencie „i wewnętrznych” oraz w tabeli wiersz 2). 
2. Roczne stawki opłaty w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia 

w pasie drogowym. 
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urzą-

dzenia w pasie drogowym. 
4. W przypadku uiszczenia opłaty za więcej niŜ 1 rok, naliczana opłata nie będzie korygowana po zmianie stawek 
jednostkowych w okresie, za który opłaty została uiszczona. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-7/403/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. stwierdzono niewaŜność § 4 ust. 2, 3 i 4). 

§ 5 

1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 
pkt 3: 

 

L.p. Określenie celu zajęcia pasa drogowego Stawki (w zł) 

1. Za KaŜdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu 
budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub po-
trzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

0,30 

2. Za kaŜdy dzień zajęcia pasa drogowego przez reklamy o powierzchni 
nieprzekraczającej 1 m2, umieszczone nad lub na obiekcie, w którym 
prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierające wyłącznie infor-
macji o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 

0,20 

3. Za kaŜdy dzień zajęcia pasa drogowego przez 1 m2 reklamy innej niŜ 
wymienione w punkcie 2  

0,40 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7/403/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. stwierdzono 
niewaŜność § 5 ust. 1 we fragmencie „i wewnętrznych” oraz w tabeli wiersz 2 i 3). 
2. Reklama umieszczona nad lub na obiekcie jest to reklama przymocowana do budynku i wystające nad pasem dro-

gowym będącym we władaniu Gminy Lubań. Nie pobiera się opłat za reklamę przylegającą do ściany budynku, 
ogrodzenia lub innego obiektu budowlanego usytuowanego na działce reklamodawcy. 

3. JeŜeli część reklamy zlokalizowana zostanie nad lub na działce będącej własnością Gminy Lubań, a pozostała 
część nad lub na działce będącej własnością reklamodawcy, opłatę pobiera się za całą powierzchnię reklamy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-7/403/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. stwierdzono 
niewaŜność § 5 ust. 2 i 3). 

§ 6 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubań. 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
JÓZEF HALWA 

 
 
 
 
 
 
 

3055 
OBWIESZCZENIE STAROSTY ZŁOTORYJSKIEGO 

z dnia 1 sierpnia 2005 r. 

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleks owej modernizacji 
gruntów i budynków dla miasta Świerzawa 

 Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 z 2000 r., poz. 1086 z późn. zm.) informu-
je, Ŝe: 
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1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków dla miasta Świerzawa stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja ta 
polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

2. KaŜdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujaw-
nione w operacie opisowo-kartograficznym, moŜe w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego niniejszej informacji, zgłaszać Sta-
roście Złotoryjskiemu zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta 
rozstrzygnie w drodze stosownej decyzji. 

3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku 
do gruntów, budynków, i lokali, których dotyczą zarzuty – dane ujawnione w operacie opisowo-
kartograficznym nie są waŜne. 

4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji traktowane będą jak 
wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

 
 

STAROSTA 
 

RYSZARD RASZKIEWICZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3056 
OBWIESZCZENIE STAROSTY ZŁOTORYJSKIEGO 

z dnia 1 sierpnia 2005 r. 

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleks owej modernizacji 
gruntów i budynków dla miasta Wojcieszów 

 Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 z 2000r., poz. 1086 z późn. zm.) informu-
je, Ŝe: 

 
 

1. Projekt operatu opisowo – kartograficznego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków dla miasta Wojcieszów stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja ta 
polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

2. KaŜdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujaw-
nione w operacie opisowo-kartograficznym, moŜe w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego niniejszej informacji, zgłaszać Sta-
roście Złotoryjskiemu zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta 
rozstrzygnie w drodze stosownej decyzji. 

3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku 
do gruntów, budynków, i lokali, których dotyczą zarzuty- dane ujawnione w operacie opisowo-
kartograficznym nie są waŜne. 

4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji traktowane będą jak 
wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.  

 
 

STAROSTA 
 

RYSZARD RASZKIEWICZ 
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3057 

  

 PREZES      Poznań, dnia 22 lipca 2005 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 Nr OPO-4210-47(4)/2005/3413/I/ED 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku 
z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. 
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) oraz w związku 
z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, 
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 4 lipca 2005 r. 
uzupełnionego pismem z 12 lipca 2005 r. 

„Pfeifer & Langen Polska” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu 

posiadającej statystyczny numer identyfikacji podatkowej (NIP)  
784-00-03-412, 

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam  
 
 
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,  
2) ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębior-

stwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku 
stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:  
a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 0,0%, 
b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 0,0%, 

3) ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w punktach 1 i 2 – do 31 
sierpnia 2008 r. 

 
UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego 

koncesje z 28 kwietnia 2005 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/1135/3413/W/OPO/2005/AJ oraz na przesyłanie i dys-
trybucję ciepła nr PCC/1114/3413/W/OPO/2005/AJ, 7 lipca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła ustala taryfę dla 
ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. PrzedłoŜona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44–46 ustawy – Prawo energe-
tyczne.  

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa 
URE naleŜy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju 
działalności gospodarczej, a takŜe ustalanie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŝe Przedsiębior-
stwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz  
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształto-
wania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części 
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„rozporządzeniem taryfowym”. Ceny i stawki opłat ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnio-
nych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na pod-
stawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozpo-
rządzenia taryfowego). Ponadto ceny w zakresie wytwarzania ciepła w źródłach zlokalizowanych w cukrowniach w 
Gostyniu, w Gosławicach oraz w Środzie ustalono według zasad określonych dla wytwarzania ciepła w skojarzeniu z 
energią elektryczną (§ 13 ust. 1 rozporządzenia taryfowego). 

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do moŜli-
wości poprawy efektywności funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia 
przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. 

Współczynniki korekcyjne Xr Przedsiębiorstwo stosuje zgodnie z § 26 rozporządzenia taryfowego, dostosowując 
ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 

 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2  
i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 
Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urz ędu Regulacji Energetyki,  
61-569 Poznań, ul. Wierzbi ęcice 1. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zo-
stanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa moŜe być wprowadzona do stosowania nie wcze-
śniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 
 

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą w Poznaniu 

Henryk Kanoniczak 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfeifer & Langen Polska S.A.  
ul. Mickiewicza 35, 60-959 Pozna ń 
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TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 22 lipca 2005 r. nr OPO-4210-47(4)/2005/3413/I/ED 

 
 

C z ę ś ć I 

Objaśnienia poj ęć i skrótów: 

1. ustawa  – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 
257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,  
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz  
z 2005 r. Nr 62, poz. 552), 

2. rozporz ądzenie przył ączeniowe  – rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z 30 czerwca 2004 r. w 
sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji 
tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167,  
poz. 1751), 

3. rozporz ądzenie taryfowe  – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z 30 lipca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 184, poz. 1902),  

4. sprzedawca  – Pfeifer & Langen Polska Spółka Ak-
cyjna, ul. Mickiewicza 35, 60-959 Poznań, 

5. źródło ciepła  – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje słuŜące do wytwarzania ciepła, 

6. odbiorca  – kaŜdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym, 

7. układ pomiarowo-rozliczeniowy  – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń, słuŜących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podsta-
wę do obliczenia naleŜności z tytułu dostarczania 
ciepła, 

8. instalacja odbiorcza  – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje, słuŜące do transportowania ciepła 
lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła 
do odbiorników lub punktów poboru ciepłej wody w 
obiekcie, 

9. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, słuŜące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

10. zamówiona moc cieplna  – ustalona przez odbiorcę 
największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występu-
je w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, 
która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wy-
maganiami technologicznymi dla tego obiektu jest 
niezbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania norma-

tywnej temperatury i wymiany powietrza  
w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 
C z ę ś ć  II 

Zakres działalno ści gospodarczej zwi ązanej  
z zaopatrzeniem w ciepło 

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarcza związaną 
z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielo-
nych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w za-
kresie: 
– wytwarzania ciepła – decyzja nr WCC/1135/3413/ 

/W/OPO/2005/AJ z 28 kwietnia 2005 r., 
– przesyłania i dystrybucji ciepła – decyzja  

nr PCC/1114/3413/W/OPO/2005/AJ z 28 kwietnia 
2005 r. 

C z ę ś ć  III 

Podział odbiorców na grupy 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono 
dwanaście grup odbiorców: 
Grupa I  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła 
sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni w Gostyniu przy 
ul. Fabrycznej 2, 
Grupa I/S1  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle 
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni w Gosty-
niu przy ul. Fabrycznej 2, dostarczanego poprzez wodną 
sieć ciepłowniczą nr 1, będącą własnością sprzedawcy i 
przez niego eksploatowaną, do rozdzielaczy w budyn-
kach, naleŜących do odbiorców i przez nich eksploatowa-
nych, 
Grupa I/S2  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle 
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni w Gosty-
niu przy ul. Fabrycznej 2, dostarczanego poprzez wodną 
sieć ciepłowniczą nr 2, będącą własnością sprzedawcy i 
przez niego eksploatowaną, do rozdzielaczy w budyn-
kach, naleŜących do odbiorców i przez nich eksploatowa-
nych, 
Grupa II  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła 
sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni w Gosławicach 
przy ul. 150-lecia Cukrownictwa 1, 
Grupa II/S3  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle 
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni w Gosła-
wicach przy ul. 150-lecia Cukrownictwa 1, dostarczanego 
poprzez wodną sieć ciepłowniczą nr 3, będącą własno-
ścią sprzedawcy i przez niego eksploatowaną, do rozdzie-
laczy w budynkach, naleŜących do odbiorców i przez nich 
eksploatowanych, 
Grupa III  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła 
sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni w Kościanie przy 
ul. Nacławskiej 15, 
Grupa III/S4  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle 
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni w Kościa-
nie przy ul. Nacławskiej 15, dostarczanego poprzez wod-
ną sieć ciepłowniczą nr 4, będącą własnością sprzedawcy 
i przez niego eksploatowaną, do rozdzielaczy w budyn-
kach, naleŜących do odbiorców i przez nich eksploatowa-
nych, 
Grupa IV  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła 
sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni  
w Zbiersku, 
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Grupa IV/S5  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle 
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni  
w Zbiersku, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłow-
niczą nr 5, będącą własnością sprzedawcy i przez niego 
eksploatowaną, do rozdzielaczy w budynkach, naleŜących 
do odbiorców i przez nich eksploatowanych, 
Grupa V  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła 
sprzedawcy zlokalizowanym  
w cukrowni w Głogowie, przy ul. Rudnowskiej 75, 

Grupa V/S6  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle 
ciepła sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni w Głogo-
wie, przy ul. Rudnowskiej 75, dostarczanego poprzez 
wodną sieć ciepłowniczą nr 6, będącą własnością sprze-
dawcy i przez niego eksploatowaną, do rozdzielaczy w 
budynkach, naleŜących do odbiorców i przez nich eksplo-
atowanych, 
Grupa VI  – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła 
sprzedawcy zlokalizowanym w cukrowni w Środzie Wiel-
kopolskiej, przy ul. Niedziałkowskiego 27. 

 
 
 
 

C z ę ś ć  IV 

Rodzaje oraz wysoko ść cen i stawek opłat 

 
1. Wysoko ść cen w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorc ów: I, I/S1, I/S2, II, II/S3, III, III/S4, IV, IV/S 5, V, 

V/S6,VI 
 

1.1. Cena za zamówion ą moc ciepln ą 
 

roczna 
zł/MW/rok 

rata miesięczna 
zł/MW/m-c Lp. Grupa odbiorców 

netto brutto netto brutto 
1. I, I/S1, I/S2 13920,00 16982,40 1 160,00 1415,20 
2. II, II/S3,  59579,76 72687,31 4964,98 6057,28 
3. III, III/S4 35703,98 43558,86 2975,33 3629,90 
4. IV, IV/S5 29369,04 35830,23 2447,42 2985,85 
5. V,V/S6 16520,00 20154,40 1376,67 1679,54 
6. VI 54995,95 67095,06 4583,00 5591,26 

 
 

1.2. Cena ciepła 
 

zł/GJ 
Lp. Grupa odbiorców 

netto brutto 
1. I, I/S1, I/S2 20,27 24,73 
2. II, II/S3 18,60 22,69 
3. III, III/S4 17,16 20,94 
4. IV,IV/S5 13,34 16,27 
5. V, V/S6 18,30 22,33 
6. VI 17,62 21,50 

 
 

1.3. Cena no śnika ciepła 
 

zł/m3 
Lp. Grupa odbiorców 

netto brutto 
1. I, I/S1, I/S2 5,00 6,10 
2. II, II/S3 5,40 6,59 
3. III, III/S4 8,94 10,91 
4. IV,IV/S5 4,67 5,70 
5. V, V/S6 12,22 14,91 
6. IV 6,21 7,58 

 
 
 
2. Wysoko ść stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: I/S1, I/S2, II/S3, 

III/S4, IV/S5,V/S6  
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2.1. Stawka opłaty stałej  
 

roczna 
zł/MW/rok 

rata miesięczna 
zł/MW/m-c Lp. Grupa odbiorców 

netto brutto netto brutto 
1. I/S1, I/S2 1 595,15 1946,08 132,93 162,18 
2. II/S3, 7 476,00 9120,72 623,00 760,06 
3. III/S4 4008,96 4890,93 334,08 407,58 
4. IV/S5 5594,40 6825,17 466,20 568,76 
5. V/S6 4664,33 5690,48 388,69 474,20 

 
2.2. Stawka opłaty zmiennej  

 
zł/GJ 

Lp. Grupa odbiorców 
netto brutto 

1. I/S1, I/S2 1,30 1,59 
2. II/S3 2,34 2,85 
3. III/S4 1,58 1,93 
4. IV/S5 1,75 2,14 
5. V/S6 2,05 2,50 

  
W przedstawionych powyŜej cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wy-
sokości 22%. 

 
 
 
3. Stawka opłaty za przył ączenie do sieci ciepłowni-

czej 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do 
sieci, poniewaŜ nie planuje się przyłączenia nowych 
odbiorców. JeŜeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębior-
stwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i 
wystąpi o jej zatwierdzenie  

C z ę ś ć  V 

Zasady ustalania cen i stawek opłat 

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały 
ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz z § 24 rozporzą-
dzenia taryfowego. 
Jednostkowe koszty ustalono wg zasad określonych  
w § 18–19 oraz w § 21 rozporządzenia taryfowego. 

C z ę ś ć  VI 

Warunki stosowania cen i stawek opłat 

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są 
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych 
obsługi odbiorców, które określone zostały  
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 

2. W przypadkach: 
– niedotrzymania przez sprzedawcę standardów ja-

kościowych obsługi odbiorców lub warunków umo-
wy sprzedaŜy ciepła przez odbiorcę, 

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

– udzielenia bonifikat i naliczania upustów przysługu-
jących odbiorcy, 

– nielegalnego poboru ciepła 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozpo-
rządzenia taryfowego. 

C z ę ś ć  VII 

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat 

1. Taryfa moŜe być wprowadzona do stosowania nie 
wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 
dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopolskiego oraz Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o 
rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na  
14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek 
opłat. 

3. Sprzedawca moŜe dostosowywać ceny i stawki opłat 
do zmieniających się warunków prowadzenia działal-
ności gospodarczej zgodnie z § 26 rozporządzenia ta-
ryfowego. 

4. O dokonywanych zmianach cen i stawek opłat odbior-
cy będą informowani w formie pisemnej, co najmniej 
na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek 
opłat. 

 
 

CZŁONEK ZARZĄDU  PREZES ZARZĄDU 
   

RYSZARD BOGACZ  STANISŁAW BOGDZIEWICZ 
 

3058 
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 PREZES        Wrocław, dnia 9 sierpnia 2005 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-23/2005/536/IV-A/JJ 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, 
poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, 
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. 
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 4 maja 2005 r. znak TC/333/2005 
uzupełnionego pismami z dnia 3 czerwca, z dnia 1 i 28 lipca  

oraz 3 sierpnia br. 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 
z siedzibą w Sycowie 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 250 059 063 
zwanego w dalszej części decyzji Zakładem 

postanawiam  
 

zatwierdzi ć taryf ę dla ciepła 

ustaloną przez wymieniony Zakład, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 

na okres do dnia 30 wrze śnia 2006 r. 
 
 

UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,  

w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Zakładu posiadającego 
koncesje: na wytwarzanie ciepła nr WCC/355/536/U/OT-5/98/RO ze zmianami: z dnia 18 stycznia 2001 r. nr 
WCC/355A/536/W/3/2001/RW oraz z dnia 16 lutego 2005 r. nr WCC/355B/536/W/OWR/2005/GM, na przesyłanie i 
dystrybucję ciepła nr PCC/364/536/U/OT-5/98/RO ze zmianą z dnia 31 sierpnia 1999 r.  
nr PCC/364A/536/W/3/99, w dniu 4 maja 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwier-
dzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
m.in. na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu 
przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywania.  

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa 
URE naleŜy ustalanie współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju 
działalności gospodarczej, a takŜe ustalanie okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych.  

W trakcie postępowania administracyjnego, zaistniała konieczność ustalenia przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki współczynnika korekcyjnego określającego projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Zakładu 
oraz zmianę warunków wykonywania przez Zakład działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła XW = 
96,12%. Przy jego ustalaniu kierowano się zasadami określonymi w § 25 ust. 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części rozporządzeniem taryfowym.  
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Po dostosowaniu taryfy dla ciepła według ustalonego współczynnika korekcyjnego, taryfa spełnia kryteria okre-
ślone w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz w przepisach rozporządzenia taryfowego.  

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania cen i 
stawek opłat, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stoso-
wania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym 
poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie sprawozdania finansowego.  

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,  
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Zakładu, poniewaŜ 
zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Zakładu na okres  
jednego roku, tj. do dnia 30 września 2006 r., stosownie do art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy – Prawo energetyczne. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 

 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu po-
stępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w całości lub  
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwołanie nale Ŝy przesła ć na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenoweg o Urzędu Regulacji 
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–5 7, 50-032 Wrocław.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Zakład wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej 
niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45. dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  

 
 
 
 

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Wincenty Rękas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINA SYCÓW 
prowadz ąca działalno ść gospodarcz ą  

w formie komunalnego zakładu bud Ŝetowego pod nazw ą 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sycowie 

z siedzib ą w Sycowie 
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TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 9 sierpnia 2005 r. nr OWR-4210-23/2005/536/IV-A/JJ 

 
 
 

I. Objaśnienia poj ęć uŜywanych w taryfie 

ustawa  – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504  
i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,  
Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959  
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552),  
rozporz ądzenie taryfowe  – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 184, poz. 1902),  
rozporz ądzenie przył ączeniowe  – rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r.  
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia pod-
miotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych 
sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),  
taryfa  – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich sto-
sowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych 
w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,  
sprzedawca, przedsi ębiorstwo energetyczne  – Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Sycowie z siedzibą w Sycowie, 
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwa-
rzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,  
odbiorca  – kaŜdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na 
podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,  
źródło ciepła  – połączone ze sobą urządzenia lub insta-
lacje słuŜące do wytwarzania ciepła,  
kotłownia lokalna  – zlokalizowane w obiekcie źródło 
ciepła, które bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze  
w tym obiekcie oraz obiektach sąsiednich,  
sieć ciepłownicza  – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje, słuŜące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze 
źródeł ciepła do węzłów cieplnych,  
przył ącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający 
ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek 
zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem 
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z insta-
lacjami odbiorczymi w obiektach,  
węzeł cieplny  – połączone ze sobą urządzenia lub insta-
lacje słuŜące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika 
ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości 
ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,  
grupowy w ęzeł cieplny  – węzeł cieplny obsługujący 
więcej niŜ jeden obiekt,  
instalacja odbiorcza  – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, słuŜące do transportowania ciepła lub cie-
płej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbior-
ników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody  
w obiekcie,  

zewnętrzna instalacja odbiorcza  – odcinki instalacji 
odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło 
ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach,  
obiekt  – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbior-
czymi,  
układ pomiarowo-rozliczeniowy  – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń, słuŜących do pomiaru ilości i parametrów no-
śnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do 
obliczenia naleŜności z tytułu dostarczania ciepła,  
grupa taryfowa  – grupa odbiorców korzystających  
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi 
rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen 
i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,  
moc cieplna  – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczo-
nego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość 
ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny,  
zamówiona moc cieplna  – ustalona przez odbiorcę naj-
większa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w da-
nym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgod-
nie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami techno-
logicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnie-
nia:  
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej 

temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,  
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w 

punktach czerpalnych,  
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,  
warunki obliczeniowe:  
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego 

określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizo-
wane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 
nielegalne pobieranie ciepła  – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy, z całkowitym lub częściowym pominię-
ciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez 
ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie 
pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy. 

II. Działalno ść gospodarcza przedsi ębiorstwa zwi ą-
zana z zaopatrzeniem w ciepło 

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakre-
sie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na 
terenie Sycowa.  
Działalność ta jest prowadzona na podstawie udzielonych 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z 
dnia 29 października 1998 r. na:  
– wytwarzanie ciepła nr WCC/355/536/U/0T-5/98/ /RO, 

ze zmianami:  
z dnia 18 stycznia 2001 r. nr WCC/355A/536/W/3/ 
/2001/RW,  
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z dnia 16 lutego 2005 r. nr WCC/355B/536/W/ 
/OWR/2005/GM,  

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/364/536/ 
/U/OT-5/98/RO, ze zmianą z dnia 31 sierpnia  
1999 r. nr PCC/364A/536/W/3/99.  
III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego,  
w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy 
taryfowe:  
Grupa SW  – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest  
z kotłowni sprzedawcy przy ul. Kaliskiej, za pośrednic-
twem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.  

Grupa G  – odbiorcy, którym ciepło dostarczone jest bez-
pośrednio z kotłowni sprzedawcy opalanych paliwem 
gazowym. 
Grupa W  – odbiorcy, którym ciepło dostarczone jest bez-
pośrednio z kotłowni sprzedawcy, opalanych paliwem 
stałym. 
Grupa O – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest bez-
pośrednio z kotłowni sprzedawcy, opalanej paliwem cie-
kłym.  

 
 
 

IV. Rodzaje oraz wysoko ść cen i stawek opłat 
 
1. Ceny i stawki opłat za ciepło  

 
Grupa SW  

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 66 322,80 80 913,82 

Cena za zamówioną moc cieplną  
rata miesięczna 5 526,90 6 742,82 

Cena ciepła  zł/GJ 27,49 33,54 
Cena nośnika ciepła  zł/m3 8,89 10,85 

zł/MW/rok 14 300,00 17 446,00 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  

rata miesięczna 1 191,67 1 453,84 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe  zł/GJ 5,70 6,95 

 
Grupy  G, W, O  

Wysokość stawek opłat 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną 

zł/MW/m-c 
Stawka opłaty za ciepło 

zł/GJ 
Grupa 

taryfowa 
netto brutto* netto brutto* 

G 6 408,00 7 817,76 29,80 36,36 
W 8 010,00 9 772,20 29,60 36,11 
O 10 443,60 12 741,19 32,27 39,37 

 
* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 

 
 
2. Stawki opłat za przył ączenie do sieci ciepłowniczej  

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do 
sieci, poniewaŜ nie planuje się przyłączenia nowych 
odbiorców w okresie stosowania taryfy. JeŜeli wystąpi 
potrzeba przyłączenia odbiorcy, przedsiębiorstwo do-
kona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwier-
dzenie.  

V. Sposób obliczania opłat 

Miesięczna rata opłaty za zamówion ą moc ciepln ą – 
pobierana w kaŜdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówio-
nej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc 
cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc 
cieplną dla danej grupy taryfowej.  

Opłata za ciepło  – pobierana za kaŜdy miesiąc, w którym 
nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczone-
go ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na 
przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych insta-
lacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umo-
wach, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla 
danej grupy taryfowej.  
Opłata za no śnik ciepła  – pobierana za kaŜdy miesiąc, 
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn 
ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalo-
wanego w węźle cieplnym lub w miejscu 

określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla danej 
grupy taryfowej. 
Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe  – 
pobierana w kaŜdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówio-

nej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi 
przesyłowe dla danej grupy taryfowej.  
Opłata zmienna za usługi przesyłowe  – pobierana za 
kaŜdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi 
iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie 
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odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do 
zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miej-
scach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.  
W przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła 
cieplnego, obsługującego obiekty więcej niŜ jednego od-
biorcy, opłaty pobierane od poszczególnych odbiorców 
oblicza się według zasad określonych w § 34 rozporzą-
dzenia taryfowego.  

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązu-
ją przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 
odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia 
przyłączeniowego.  
W przypadkach:  
– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprze-

daŜy ciepła,  
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wska-

zań układu pomiarowo-rozliczeniowego,  
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne 

standardów jakościowych obsługi odbiorców,  

– nielegalnego pobierania ciepła,  
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługują-

cych odbiorcy,  
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozpo-
rządzenia taryfowego.  

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ  
do 45. dnia od daty jej opublikowania.  
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedze-
niem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wpro-
wadzenia.  
 
 

DYREKTOR 
 

MARIAN KUCZYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3059 
INFORMACJA 

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

w sprawie zmiany koncesji  dla „Miejskiej Gospodarki Komunalnej” Spółka 
              z ograniczon ą odpowiedzialno ścią z siedzib ą w Oleśnicy 

 W dniu 9 sierpnia 2005 r. decyzją nr WCC/421E/373/W/OWR/2005/HC 
Prezes URE dokonał zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania ciepła dla „Miejskiej Gospodarki Komunalnej” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy. 

 
 

Uzasadnienie 
 

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. znak TC/2364/2005, Spółka wystąpiła z wnioskiem o zmianę koncesji 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła udzielonej decyzją Prezesa 
URE z dnia 28 października 1998 r.: nr WCC/421/373/U/OT-6/98/MB ze zmianami na okres do 30 
października 2008 r. 
Zmiana koncesji polega na zmianie zapisu w przedmiocie i zakresie działalności określonej  
w koncesji na wytwarzanie ciepła, odnoszącego się do ilości kotłowni wbudowanych oraz łącznej 
wielkości mocy zainstalowanej w ww. kotłowniach w związku zakupem kotłowni o mocy zainstalowa-
nej 0,360 MW, zlokalizowanej przy ul. Daszyńskiego 4 a, oraz wyłączeniem z działalności koncesjo-
nowanej kotłowni, z której całe wytworzone ciepło przeznaczone jest na potrzeby koncesjonariusza.  
Łączna moc zainstalowana w 11 kotłowniach wbudowanych wynosi 1,816 MW w kotłach wodnych, 
opalanych gazem i paliwem ciekłym. 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust.1 ustawy – Prawo energetycz-
ne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił 
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zmieni ć swoj ą decyzj ę z dnia 28 października 1998 r. nr WCC/421/ 
/373/U/OT-6/98/MB ze zmianami. 
 
 
 

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 
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1) w punktach sprzedaŜy: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 
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