
 

   WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 
Wrocław, dnia 14 lipca 2006 r. Nr 143 

 

TREŚĆ: 
Poz.:

 

 

AKTY NORMATYWNE: 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:  

2207  – Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka   15035 

2208  – Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice – Stradów . .   15036 

2209  – Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XI/75/2003 Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeradów Zdrój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15040 

2210  – Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr 323/XXVI/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących sin maturą  
prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Jelenia Góra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15041 

2211  – Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy 
cznści ulicy Czarnoleskiej  położonej na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze . . . . . . . . . .  15041 

2212  – Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic 
drogom wewnntrznym  położonym na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze . . . . . . . . . . .   15044 

2213  – Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wzoru 
formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny . . . .   15046 

2214  – Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wzoru 
formularza informacji o gruntach  wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz 
wzoru informacji o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym . . . . . . . .   15052 

2215  – Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wzoru 
formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych  wzoru formularza 
deklaracji na podatek od nieruchomości  wzoru formularza informacji o zwolnieniach 
podatkowych w podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o danych 
osobowych właścicieli/współużytkowników wieczystych/współposiadaczy . . . . . . . .   15060 

2216  – Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania 
wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej 
Lubań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15070 

2217  – Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjncia Statutu Urzndu 
Miasta Lubań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15071 

2218  – Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego 
Ośrodka Oomocy Społecznej w Lubaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15072 

2219  – Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15073 

2220  – Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w statucie Łużyckie-
go Centrum Rozwoju w Lubaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15074 

2221  – Rady Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajnć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin . .   15075 
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2222  – Rady Miasta Bolesławiec z dnia 2a czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzn-
dowi Miasta Bolesławiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15075 

2223  – Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic 
w rejonie osiedla „Nowy Górnik” w Oławie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15076 

UCHWAŁY RAD GMIN:  

2224  – Rady Gminy Olaterówka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarza-
nia  odraczania lub rozkładania na raty należności pieninżnych  do których nie stosuje 
sin przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1507a 

2225  – Rady Gminy Olaterówka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjncia do realizacji 
„Gminnego programu pomocy przedsinbiorcom tworzącym na terenie Gminy Olate-
rówka nowe miejsca pracy” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150a3 

2226  – Rady Gminy Oncław z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie gminy Oncław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150a4 

2227  – Rady Gminy Świnta Katarzyna z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy w Znbicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15091 

2228  – Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawek opłaty targowej 
oraz zwolnień od tej opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15093 

2229  – Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
w obrnbie wsi Marcinkowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15093 

2230  – Rady Gminy Bolesławiec z dnia 2a czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu  umarzania   odraczania  i rozkładania  na  raty  należności  pieninżnych  Gminy 
Bolesławiec oraz jej jednostek organizacyjnych  do których nie stosuje sin przepisów 
ustawy Ordynacja podatkowa  oraz wskazania organów do tego uprawnionych . . . . .   15096 

INNE AKTY PRAWNE: 

DECYZJE: 
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dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie  Zespół gnerge-
tyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZgC „Zachód” z siedzibą 
w Biedrusku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15097 
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dla ciepła Orzedsinbiorstwa gnergetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu . . . . . .   15100 

2233  – Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki z dnia 30 czerwca 2006 r. zatwierdzająca taryfn 
dla ciepła Orzedsinbiorstwa gnergetyki Cieplnej Lubań Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Lubaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15112 

2234  – Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki z dnia 11 lipca 2006 r. zatwierdzająca taryfn dla 
ciepła Zespołu glektrociepłowni Wrocławskich KOGgNgRACJA S.A. z siedzibą we 
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2207 

UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 26 kwietnia 2006 r. 

w sprawie szczegółowych warunwów przyznania i wypłahy aeunorazowea 
zapomogi z hyhułu urouzenia uziecwa 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz  U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 22a ustawy z dnia 2a listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 22a  poz. 2255 ze zm.) Rada Miasta uchwala  
co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sin jednorazową zapomogn z tytułu urodzenia 
dziecka. 

§ 2 

Wysokość zapomogi ustala sin na kwotn 200 00 zł 
(słownie: dwieście złotych). 

§ 3 

1. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu na każde żywe urodzone 
dziecko w rodzinie niezależnie od jej dochodu. 

2. Oierwszeństwo w otrzymaniu zapomogi ma ta 
z osób wymienionych w ust. 1  która faktycznie 
sprawuje opiekn i wychowuje urodzone dziecko. 

3. Zapomoga przysługuje osobie na stałe zameldowa-
nej i zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Świe-
radów Zdrój. 

4. Wniosek o wypłatn zapomogi osoba uprawniona 
winna złożyć w terminie 3 miesincy od dnia naro-
dzin dziecka. 

5. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpa-
trzenia. 

6. Orzyznanie lub odmowa przyznania zapomogi na-
stnpuje w formie decyzji administracyjnej. 

7. W związku z urodzeniem sin jednego dziecka może 
być przyznana tylko jedna zapomoga. 

§ 4 

1. Wniosek o wypłatn zapomogi składa sin w terminie 
3 miesincy od dnia narodzin dziecka w Miejskim 
Ośrodku Oomocy Społecznej. 

 

2. Do wniosku należy dołączyć: 
a) kopin aktu urodzenia dziecka  
b) oświadczenie  iż tytułu urodzenia tego dziecka 

nie została wypłacona inna zapomoga sfinanso-
wana z budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego  

c) oświadczenie o sprawowaniu opieki i wycho-
wywaniu narodzonego dziecka. 

§ 5 

Środki na wypłatn jednorazowej zapomogi  o której 
mowa w § 1  pochodzić bndą ze środków przyzna-
nych na pomoc społeczną w zakresie realizacji zadań 
własnych gminy. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza sin Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój. 

§ 7 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego  z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2006 r. 

2. W przypadku dzieci urodzonych od 1 stycznia 
2006 r. do dnia wejścia w życie uchwały wnioski 
o przyznanie zapomogi powinny zostać złożone 
w terminie 3 miesincy od dnia wejścia w życie 
uchwały. 

 

 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 MARIUSZ KIgDRZYN 
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2208 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 30 maja 2006 r. 

w sprawie zmiany w mieascowym planie zagospouarowania przeshrzennego 
wsi Zachowice – Shrauów 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr a0  poz. 717  
z 2004 r. Nr 6  poz. 41  Nr 141  poz. 1492  z 2005 r. Nr 113  poz. 954  
Nr 130  poz. 10a7  z 2006 r. Dz. U. Nr 45  poz. 319) oraz art. 1a ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia a marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142  poz. 1591  z 2002 r. Nr 23  poz. 220  Nr 62  poz. 55a  
Nr 113  poz. 9a4  Nr 153  poz. 1271  Nr 214  poz. 1a06  z 2003 r. Nr a0  
poz. 717 i Nr 162  poz. 156a  z 2004 r. Nr 102  poz. 1055 i Nr 116  
poz. 1203  Nr 167  poz. 1759  z 2005 r. Nr 172  poz. 1441  Nr 175  
poz. 1475  z 2006 r. Nr 16  poz. 12a)  w nawiązaniu do uchwały 
nr XLV/317/05 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 listopada 
2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice – Stradów  Rada 
Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Przeumioh uchwały 

1. Uchwala sin zmiann w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego wsi Zachowice – 
Stradów dla obszaru położonego w granicach okre-
ślonych w załączniku nr 1 do uchwały  zwaną dalej 
planem. 

2. Olan jest wyrażony w postaci: 
1) tekstu planu stanowiącego treść uchwały  
2) rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały. 
3. Orzedmiotem planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenu  
2) zasad i warunków zagospodarowania ww. tere-

nu. 
4. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określają-

cym: 
1) granice obszaru objntego planem  
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

lub różnych zasadach  zagospodarowania   
3) nieprzekraczalne linie zabudowy  
4) funkcjn terenu oznaczoną symbolem RM. 

§ 2 

Owreślenie herminologii 

Ilewroć w uchwale aesh mowa o:  
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałn Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
2) planie – należy przez to rozumieć zmiann w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wsi Zachowice – Stradów  uchwaloną niniejszą 
uchwałą  

3) rysunwu planu – należy przez to rozumieć rysunek 
w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały  

4) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar 
objnty uchwałą  

5) herenie – należy przez to rozumieć teren wyodrnb-
niony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
oznaczony symbolem funkcji  

6) linii rozgraniczaaącea – należy przez to rozumieć linin 
rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub za-
sadach zagospodarowania rysowaną na rysunku 
planu kreską ciągłą   

7) nieprzewraczalnea linii zabuuowy – należy przez to 
rozumieć linin ograniczającą powierzchnin terenu  
na której można lokalizować budynki  

a) zabuuowie zagrouowea – należy przez to rozumieć 
zabudown  w skład której wchodzą: budynek 
mieszkalny i budynki gospodarcze obsługujące go-
spodarstwo rolne  hodowlane  ogrodnicze  sadow-
nicze oraz zabudowa przeznaczona na cele prze-
twórstwa rolno-spożywczego i prowadzenia usług 
agroturystycznych  

9) przepisach ourębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 3 

Ushalenia ula obszaru obaęhego uchwałą 

1. Przeznaczenie herenu oraz linie rozgraniczaaące he-
reny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasauach 
zagospouarowania 
1) plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudown 

zagrodową w gospodarstwie rolnym  hodowla-
nym  ogrodniczym  oznaczonego symbolem RM   

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
są określone na rysunku planu. 

2. Zasauy ochrony i wszhałhowania łauu przeshrzenne-
go  
Olanowanej zabudowie należy nadać charakter 
zharmonizowany z charakterem tradycyjnej zabu-
dowy wsi Zachowice. 

3. Zasauy ochrony śrouowiswa, przyrouy i wraaobrazu 
wulhurowego 
1) we wszystkich działaniach należy stosować sin 

do przepisów odrnbnych dotyczących: 
a) ochrony środowiska  
b) ochrony przyrody  
c) ochrony dóbr kultury 
d) prawa wodnego  
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2) uciążliwość prowadzonej działalności nie może 
przekroczyć granic działki  na której działalność 
ta jest prowadzona  

3) grunty niezabudowane i nieutwardzone należy 
przeznaczyć na powierzchnie biologicznie czyn-
ne  

4) do celów grzewczych należy stosować systemy 
i paliwa proekologiczne  

5) z uwagi na wartości krajobrazu kulturowego 
i przyrodniczego planowanej zabudowie należy 
nadać wysokie walory architektoniczne nawiązu-
jące do architektury regionalnej. 

4. Zasauy ochrony uzieuzichwa wulhurowego i zabyh-
wów oraz uóbr wulhury współczesnea 
1) z uwagi na wystnpujące w bezpośrednim są-

siedztwie obszaru objntego uchwałą  stanowisko 
archeologiczne nr 2/4/74/a2-26 AZO – cmenta-
rzysko ciałopalne z epoki kamienia i I okresu 
epoki brązu należy w przypadku budowlanych 
zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie tego stanowiska  
przeprowadzić stały nadzór archeologiczny  
a w przypadku wystąpienia obiektów lub ru-
chomych zabytków archeologicznych – ratowni-
cze badania archeologiczne wykonywane meto-
dą wykopaliskową  

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budown (a dla 
robót niewymagających pozwolenia na budown 
– przed realizacją inwestycji  tj. przed uzyska-
niem zaświadczenia potwierdzającego akcepta-
cjn przyjncia zgłoszenia wykonania robót budow-
lanych) należy uzyskać pozwolenie Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na przeprowadzenie stałego nadzoru archeolo-
gicznego i ewentualnych ratowniczych badań 
archeologicznych metodą wykopaliskową  wy-
konywanych przez uprawnionego archeologa na 
kaszt inwestora. 

5. Wymagania wyniwaaące z wszhałhowania przeshrzeni 
publicznych 
Na obszarze objntym planem nie przewiduje sin 
przestrzeni publicznych. 

6. Paramehry i wswaźniwi wszhałhowania zabuuowy 
oraz zagospouarowania herenu, w hym linie zabu-
uowy, gabaryhy obiewhów i wswaźniwi inhensywno-
ści  
1) Dla terenu oznaczonego symbolem RM ustala 

sin: 
a) teren przeznacza sin pod zabudown zagro-

dową w gospodarstwie rolnym  hodowlanym  
ogrodniczym i sadowniczym  

b) dopuszcza sin zabudown o wysokości: 
– do 12 m licząc od poziomu terenu do naj-

wyższej krawndzi dachu  dla budynku 
mieszkalnego  

– do 15 m licząc od poziomu terenu do naj-
wyżej krawndzi dachu dla budynków go-
spodarczych i przeznaczonych na działal-
ność gospodarczą  

c) dopuszcza sin lokalizowanie wysokich prze-
kraczających wysokość 15 m obiektów 
masztowych  kominowych i innych wynika-
jących z technologii produkcji  

d) zabudowie należy nadać dachy strome o sy-
metrycznym nachyleniu połaci pod kątem: 

– 35° – 45° dla budynku mieszkalnego   
– 10° – 45° dla budynków gospodarczych 

i przeznaczonych na działalność gospodar-
czą  

e) dachy należy pokryć dachówką ceramiczną 
lub materiałem dachówkopodobnym  

f) dopuszcza sin prowadzenie: 
– upraw polowych  ogrodniczych  sadowni-

czych  plantacji i zalesienia  
– hodowli  
– przetwórstwa rolno-spożywczego  
– magazynowania produktów rolnych  
– usług agroturystycznych  

g) dopuszcza sin lokalizowanie: 
– obiektów szklarniowych  
– stawów hodowlanych  
– obiektów infrastruktury technicznej  

2) należy zachować min. 60% powierzchni biolo-
gicznie czynnej   

3) zabudown należy sytuować z zachowaniem nie-
przekraczalnej linii zabudowy wynoszącej a m 
od linii rozgraniczającej istniejącej drogi powia-
towej klasy lokalnej przylegającej do obszaru ob-
jntego planem  

4) z uwagi na wystnpujące  w bezpośrednim są-
siedztwie  stanowisko archeologiczne  obowią-
zują ustalenia podane w § 3 ust. 4. 

7. Granice i sposoby zagospouarowania herenów 
i obiewhów poulegaaących ochronie, ushalonych na 
poushawie ourębnych przepisów, w hym herenów 
górniczych, a hawże narażonych na niebezpieczeń-
shwo powouzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych  
1) obszar objnty planem nie leży na terenach górni-

czych oraz zagrożonych powodzią i osuwaniem 
sin mas ziemnych  

2) ustalenia wynikające z odrnbnych przepisów 
określono w ust. 3 i 4.  

a. Szczegółowe zasauy i warunwi scalania i pouziału 
nieruchomości 
1) dopuszcza sin podział nieruchomości zgodnie 

z przepisami określonymi w ustawie o gospo-
darce nieruchomościami  

2) nie przewiduje sin scalania nieruchomości. 
9. Zasauy mouernizacai, rozbuuowy i buuowy syshe-

mów womuniwacai i inmrashruwhury hechnicznea 
1) zasady rozbudowy systemu komunikacyjnego: 

a) zewnntrzną obsługn komunikacyjną obszaru 
objntego planem ustala sin z istniejącej po-
wiatowej drogi klasy lokalnej   

b) miejsca parkingowe należy zapewnić na tere-
nie własnym  

c) ilość miejsc parkingowych należy określić na 
etapie sporządzania projektu zagospodarowa-
nia działki  

d) dopuszcza sin lokalizowanie wewnntrznych 
dróg gospodarczych o szerokości min. 4 m  

2) zasady rozbudowy i budowy systemów infra-
struktury technicznej: 
a) sieci uzbrojenia technicznego obsługujące ob-

szar objnty planem  należy prowadzić w ob-
rnbie linii rozgraniczającej istniejącej drogi 
powiatowej przylegającej do tego obszaru  

b) dopuszcza sin  w uzasadnionych przypad-
kach  możliwość realizacji sieci i urządzeń 
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uzbrojenia technicznego towarzyszących in-
westycjom  na terenie własnym inwestora  
pod warunkiem  że: 
– realizacja sieci i urządzeń nie bndzie koli-

dować z pozostałymi ustaleniami planu  
– zostanie zapewniony dostnp do ww. sieci 

i urządzeń  dla służb technicznych  
c) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

infrastruktury technicznej oraz lokalizacje 
urządzeń związanych z tą infrastrukturą  
wymagają uzyskania warunków technicznych 
od właściwych dysponentów  

d) zaopatrzenie w wodn ustala sin: 
– z istniejącej sieci wodociągowej  na wa-

runkach określonych przez zarządcn sieci  
– dopuszcza sin budown studni dla celów 

gospodarczych  
e) odprowadzania ścieków bytowych i wynika-

jących z prowadzenia działalności ustala sin: 
– do czasu realizacji gminnej kanalizacji sani-

tarnej dopuszcza sin lokalizowanie przez 
inwestorów  na terenach własnych  bez-
odpływowych zbiorników na nieczystości 
ciekłe z wywozem ścieków do oczysz-
czalni wskazanej w miejscowym – gmin-
nym systemie gospodarki ściekami   

– w przypadku przekroczenia dopuszczal-
nych wartości zanieczyszczeń w ściekach 
wymagane jest wstnpne podczyszczenie 
tych ścieków na terenie własnym przed 
ich wprowadzeniem do gminnego systemu 
gospodarki ściekami  

– bezodpływowe zbiorniki na nieczystości 
ciekłe należy wykonać w technologii 
szczelnej  

– dopuszcza sin budown indywidualnej 
oczyszczalni ścieków jednak tylko w przy-
padku wystnpowania odpowiednich wa-
runków gruntowo-wodnych  

f) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala sin: 
– dopuszcza sin powierzchniowe – naturalne 

odprowadzanie wód opadowych  
– tereny zainwestowania  na których może 

wystnpować zagrożenie zanieczyszczenia 
substancjami chemicznymi w zawiązku 
z prowadzoną działalnością  należy wypo-
sażyć w kanalizacjn deszczową  a do cza-
su zrealizowania gminnego system kanali-
zacji deszczowej dopuszcza sin wody  
z tych nawierzchni odprowadzać  za po-
średnictwem separatorów  do rowu melio-
racyjnego   

g) w zakresie urządzeń melioracyjnych ustala 
sin: 
– w przypadku wystnpowania na terenie 

przeznaczonym pod zainwestowanie sieci 
drenarskich  wszelkie działania inwesty-
cyjne należy poprzedzić kompleksową 
przebudową systemu odwadniającego te-
ren  uzgodnioną z zarządcą urządzeń me-
lioracyjno-drenarskich  

h) w zakresie zaopatrzenia w energin elektrycz-
ną ustala sin: 

– zasilanie obiektów lokalizowanych na te-
renach objntych planem z istniejących sie-
ci niskiego napincia  na warunkach okre-
ślonych przez dysponenta sieci  

– w przypadku braku mocy zapotrzebowanej 
w istniejącej sieci nN  energin elektryczną 
należy doprowadzić z planowanej stacji 
transformatorowej  lokalizacjn stacji trans-
formatorowej dopuszcza sin na terenie 
własnym inwestora  na warunkach okre-
ślonych przez zarządcn sieci   

– nową sieć elektroenergetyczną należy wy-
konać jako kablową i zrealizować na wa-
runkach określonych przez zarządcn sieci  

i) zaopatrzenie w gaz ustala sin poprzez budo-
wn rozdzielczej sieci gazowej prowadzonej 
zgodnie z ustaleniem określonym w pkt a)  b) 
i c)  

j) zaopatrzenie w energin cieplną ustala sin po-
przez wprowadzenie indywidualnych urzą-
dzeń grzewczych o wysokiej sprawności i ni-
skim stopniu zanieczyszczeń oraz zastoso-
wanie paliw proekologicznych  

k) w zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala 
sin realizacjn połączeń telekomunikacyjnych 
z sieci istniejącej lub z sieci innego dysponen-
ta  

l) w zakresie usuwania odpadów ustala sin: 
– odpady bytowe gromadzone czasowo na-

leży segregować  a miejsce ich gromadze-
nia obudować   

– miejsce gromadzenia i segregacji odpadów 
bytowych należy zlokalizować na terenie 
własnym inwestora  

– odpady bytowe należy usuwać w sposób 
zgodny z gminnym systemem gospodarki 
odpadami  

– odpady powstałe w wyniku prowadzenia 
działalności rolniczej  ogrodniczej  hodow-
lanej lub przetwórstwa rolno-spożywczego 
należy usuwać w sposób zgodny z przepi-
sami odrnbnymi. 

10. Sposób i hermin hymczasowego zagospouarowa-
nia, urząuzania i użyhwowania herenu 
Nie przewiduje sin tymczasowego sposobu zago-
spodarowania  urządzania i użytkowania terenu. 

§ 4 

Ushalenia wońcowe 

1. Ustala sin  zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  jednorazową opłatn określoną 
w stosunku procentowym do wzrostu wartości nie-
ruchomości  wynoszącą 15%. 

2. Wykonanie uchwały powierza sin Burmistrzowi 
Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 

 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIgJSKIgJ 

 ADAM KLIMCZAK 
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Załączniw nr 1 uo uchwały Rauy 
Mieaswiea w Kąhach Wrocławswich 
z unia 30 maaa 2006 r. (poz. 2208) 
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2209 

UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ 

z dnia 31 maja 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/75/2003 Rauy Miasha w Świerauowie 
Zuroau  z unia  27 sierpnia 2003 r.  w  sprawie  uchwalenia  Shahuhu  Gminy 

Świerauów Zuróa 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 1  art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
a marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142  poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Świeradów Zdrój uchwala  co 
nastnpuje: 

 
§ 1 

W statucie Gminy Świeradów Zdrój wprowadza sin 
nastnpujące zmiany: 
  1. W § 1 punkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) Urząd – Urząd Miasta Świeradów Zdrój”  
  2. W § a punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) podawanie do publicznej wiadomości zawia-
domienia o terminach posiedzeń komisji oraz 
o zwołaniu sesji Rady wraz z porządkiem ob-
rad oraz wykazem projektowanych uchwał  
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzndzie Miasta  miejskich tablicach ogło-
szeń oraz w Biuletynie Informacji Oublicznej”. 

  3. W § 20 ustnp 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Otwierając sesjn Orzewodniczący Rady podaje 

porządek obrad”. 
  4. W § 23 ust. 1 skreśla sin punkt a. 
  5. W § 29 ust. 1 skreśla sin wyrazy „w głosowaniu 

jawnym  zwykłą winkszością głosów”. 
  6. W § 32 ustnp 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) porządek obrad ”. 
  7. W § 32 w pkt 4 skreśla sin słowa „Mieszkańcy 

Gminy”  a w ich miejsce wpisuje sin słowa 
„wszyscy zainteresowani”. 

  a. W § 35 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) wydawanie opinii w sprawie zmiany przezna-

czenia rezerwy celowej”. 
  9. W § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań i zakresu działania komisji ds. Kultu-
ry  Oświaty  Zdrowia  rodziny i Spraw Socjal-
nych należą w szczególności sprawy: 
1) z zakresu funkcjonowania gminnych placó-

wek oświatowych oraz gminnych instytucji 
kultury  

2) z zakresu współpracy z organizacjami po-
żytku publicznego oraz organizacjami poza-
rządowymi działającymi w dziedzinie kultu-
ry  oświaty  wychowania  opieki społecz-
nej  zdrowia  ochrony i wspierania rodziny 
oraz spraw socjalnych  

3) z zakresu kultury  oświaty  pomocy spo-
łecznej i przeciwdziałania patologiom  

4) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązy-
wania Oroblemów Alkoholowych i Orzeciw-
działania Narkomanii”. 

10. W § 35 ust. 4 w punkcie 24 skreśla sin wyrazy 
„Agencji Własności Rolnej Skarbu Oaństwa”  
a w ich miejsce wpisuje sin wyrazy „Agencja Nie-
ruchomości Rolnych”. 

11. W § 35 ust. 4 skreśla sin punkt 26. 

12. W § 40 ust. 7 
a) w punkcie 1 skreśla sin wyrazy „oraz numery 

wniosków”  a w ich miejsce wpisuje sin wyraz 
„posiedzenia”  

b) punkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) stwierdzenie ilości radnych biorących udział 

w posiedzeniu”. 
13. W § 41 ust. 2 skreśla sin punkt 13. 
14. W § 49 ust. 2 pkt 1 skreśla sin wyraz „bieżą-

cych”. 
15. W § 50 dodaje sin pkt 6  7  a  9 i 10 w nastnpu-

jącym brzmieniu: 
„6) gospodarowanie mieniem gminy”  
  7) pełnienie funkcji kierownika urzndu oraz pra-

codawcy w stosunku do pracowników urzndu 
oraz kierowników gminnych jednostek organi-
zacyjnych gminy oraz gminnych osób praw-
nych  o ile przepis szczególny nie stanowi in-
aczej  

  a) przygotowywanie projektów uchwał Rady 
oraz określenie sposobu ich wykonywania  

  9) reprezentowanie gminy na zewnątrz  
10) wykonywanie budżetu gminy.”. 

16. W § 52 skreśla sin wyrazy „Rady Miejskiej  
a w ich miejsce wpisuje sin wyrazy „Rady Mia-
sta”. 

17. W § 54 ust. 1 wyrazy „instytucje kultury” skreślić 
w jednostkach organizacyjnych  a wpisać do 
gminnych osób prawnych. 

1a. W § 55 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Mieniem Komunalnym gospodaruje Bur-
mistrz”  

b) skreśla sin ust. 2. 
19. W § 59 punkt 2 skreślić wyrazy „miesinczniku 

informacyjnym o zasingu lokalnym”. 
20. Skreślić § 63. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Burmistrzowi Miasta 
Świeradów Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIASTA 

 MARIUSZ KIEDRZYN 
 



Dziennik Urzndowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 143 –  15041  – Ooz. 2210 i 2211 

2210 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 323/XXVI/2004 Rauy Mieaswiea Jeleniea Góry 
z unia 10 lishopaua 2004 r. w sprawie ushalenia regulaminu przyznawania 
i przewazywania shypenuiów na wyrównywanie szans euuwacyanych ula 
uczniów  szwół  ponaugimnazaalnych wończących się mahurą,  prowauzonych 

lub uohowanych przez Miasho Jelenia Góra 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
199a r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142  poz. 1592 ze zmianami) uchwala sin  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

W § 4 Regulaminu wprowadza sin pkt 3 i 4 w brzmie-
niu: 
„3. Orzekazywanie dofinansowania w formie pieninż-

nej  bezpośrednio do ucznia  bndzie dokonywane 
na podstawie zaświadczenia o jego uczestnictwie 
w zajnciach szkolnych podpisanego przez dyrekto-
ra szkoły lub osobn przez niego upoważnioną. 

 4. Uczniowie pełnoletni lub osoby podpisujące 
w imieniu uczniów niepełnoletnich umowy o prze-
kazywaniu stypendium są zobowiązane do: 
1) złożenia raz w roku szkolnym pisemnego 

oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego 
stypendium na cele edukacyjne  

2) przedstawienia na koniec roku szkolnego świa-
dectwa ukończenia klasy lub świadectwa matu-
ralnego. 

 
 
 
 

§ 2 

W § 12 ust 1 Regulaminu wprowadza sin pkt 5 
w brzmieniu: 
„5. posiadania wincej niż 4 nieusprawiedliwionych 

godzin nieobecności podczas zajnć szkolnych 
w danym miesiącu”. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sin Orezydentowi Miasta 
Jeleniej Góry. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIgJSKIgJ 

 JERZY PLESKOT 
 
 
 

2211 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany nazwy części ulicy Czarnoleswiea, położonea 
na osieulu Czarne w Jeleniea Górze 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 
ze zmianami) uchwala sin  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

1. Ulica Czarnoleska na odcinku określonym geodezyj-
nie jako działki nr 35a/3 AM-1 i 35a/4 AM-2 obrnb 
Czarne 1  otrzymuje nową nazwn – ulica Malinowa. 

2. Ulica Czarnoleska na odcinku określonym geodezyj-
nie jako działki nr 325/3 i 329 AM-3 oraz 325/4 
AM-4 obrnb Czarne 1  otrzymuje nową nazwn – 
ulica Kalinowa. 

3. Ulica Czarnoleska na odcinku określonym geodezyj-
nie jako działki nr 309/6 i 309/7 AM-3 obrnb  

Czarne 1  otrzymuje nową nazwn – ulica Borów-
kowa. 

4. Szczegółowy przebieg ulic o nowych nazwach 
przedstawia załącznik graficzny stanowiący inte-
gralną cznść niniejszej uchwały. 

§ 2 

W okresie 24 miesincy od daty wejścia w życie niniej-
szej uchwały pozostawia sin dotychczasowe oznako-
wanie obok nowego. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sin Orezydentowi Miasta 
Jeleniej Góry. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIgJSKIgJ 

 JERZY PLESKOT 
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Załączniw uo uchwały Rauy 
Mieaswiea Jeleniea Góry z unia 
27 czerwca 2006 r. (poz. 2211) 
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2212 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie nauania nazw ulic urogom wewnęhrznym, położonym 
na osieulu Czarne w Jeleniea Górze 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 
ze zmianami) uchwala sin  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje sin nazwn: ulica Jaśminowa – drodze we-
wnntrznej określonej geodezyjnie jako działki 
nr 29a/1 AM-4 oraz 305/5 AM-3 Czarne 1. 

2. Nadaje sin nazwn: ulica Ooziomkowa – drodze we-
wnntrznej określonej geodezyjnie jako działki 
nr 43/1 i 43/6 AM-4 obrnb Czarne 2. 

3. Szczegółowy przebieg ulic o nowych nazwach 
przedstawia załącznik graficzny stanowiący inte-
gralną cznść niniejszej uchwały. 

§ 2 

W okresie 24 miesincy od daty wejścia w życie niniej-
szej uchwały zachowuje ważność numeracja porząd-
kowa nieruchomości nadana w ciągu ulicy Czarnole-
skiej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sin Orezydentowi Miasta 
Jeleniej Góry. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIgJSKIgJ 

 JERZY PLESKOT 
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Załączniw uo uchwały Rauy 
Mieaswiea Jeleniea Góry z unia 
27 czerwca 2006 r. (poz. 2212) 
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2213 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie owreślenia wzoru mormularza inmormacai o lasach oraz 
wzoru mormularza uewlaracai na pouahew leśny 

 Na podstawie przepisu art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200  poz. 16a2 z późn. zm.) 
oraz art. 1a ust. 2 pkt a  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 
z późn. zm.) uchwala sin  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sin wzory formularzy: 
1. inmormacaa o lasach (IL-1) dla osób fizycznych  sta-

nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  
2. uewlaracaa na pouahew leśny (DL-1) dla osób praw-

nych  jednostek organizacyjnych  w tym spółek 
nieposiadających osobowości prawnej  jednostek 
organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Oaństwa  jednostek organizacyjnych Oaństwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Oaństwowe  oraz dla 
osób fizycznych bndących współwłaścicielami lub 
współposiadaczami z osobami prawnymi  spółkami 
lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej  stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sin Orezyden-
towi Miasta. 
 
 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzndu Miasta Jeleniej Góry. 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr 16/II/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza 
informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na 
podatek leśny. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIgJSKIgJ 

 JERZY PLESKOT 
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2214 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w  sprawie  owreślenia  wzoru  mormularza  inmormacai  o  grunhach,  wzoru 
mormularza uewlaracai na pouahew rolny  oraz wzoru inmormacai o zwolnieniach 

i ulgach pouahwowych w pouahwu rolnym 

 Na podstawie przepisu art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 
19a4 r. o podatku rolnym (jedn. tekst Dz. U. z 1993 r. Nr 94  poz. 441 
z późn. zm.) oraz art. 1a ust. 2 pkt a  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia a marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala sin  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sin wzory formularzy: 
1. inmormacaa o grunhach (IR-1) dla osób fizycznych  

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  
2. uewlaracaa na pouahew rolny (DR-1) dla osób praw-

nych  jednostek organizacyjnych oraz spółek niepo-
siadających osobowości prawnej  jednostek organi-
zacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Oań-
stwa  jednostek organizacyjnych Oaństwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Oaństwowe  oraz dla 
osób fizycznych bndących współwłaścicielami lub 
współposiadaczami z osobami prawnymi  spółkami 
lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 
osobowości prawnej  stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały  

3. inmormacaa o zwolnieniach i ulgach pouahwowych 
w pouahwu rolnym (ZR-1/B)  stanowiący załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sin Orezyden-
towi Miasta. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzndu Miasta Jeleniej Góry. 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr 1a/II/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza 
informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji 
na podatek rolny. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIgJSKIgJ 

 JERZY PLESKOT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie owreślenia wzoru mormularza inmormacai o nieruchomościach 
i obiewhach  buuowlanych,  wzoru  mormularza  uewlaracai  na  pouahew  ou 
nieruchomości, wzoru mormularza inmormacai o zwolnieniach pouahwowych
w pouahwu  ou nieruchomości  oraz  wzoru  mormularza  inmormacai  o uanych 
osobowych właścicieli/współużyhwowniwów wieczyshych/współposiauaczy 

 Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9  poz. a4 
z późn. zm.)  art. 1a ust. 2 pkt a  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia a marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala sin  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sin wzory formularzy: 
1. inmormacaa o nieruchomościach i obiewhach buuow-

lanych (IN-1) dla osób fizycznych  stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały  

2. uewlaracaa na pouahew ou nieruchomości (DN-1) dla 
osób prawnych  jednostek organizacyjnych oraz 
spółek nieposiadających osobowości prawnej  jed-
nostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Oaństwa  jednostek organizacyjnych Oań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Oaństwo-
we  a także dla osób fizycznych bndących współ-
właścicielami lub współposiadaczami z osobami 
prawnymi  bądź spółkami lub jednostkami organiza-
cyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej  
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały  

3. inmormacaa o zwolnieniach pouahwowych w pouahwu 
ou nieruchomości (ZIN-1/B)  stanowiący załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały  

4. inmormacaa o uanych osobowych współwłaścicie-
li/współużyhwowniwów wieczyshych/współposiaua-
czy (ZIN-1/A)  stanowiący załącznik nr 4 do niniej-
szej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sin Orezyden-
towi Miasta. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzndu Miasta Jeleniej Góry. 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr 17/II/2002 Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza 
informacji o nieruchomościach i obiektach budowla-
nych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od 
nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIgJSKIgJ 

 JERZY PLESKOT 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie zasau i hrybu umarzania wierzyhelności Gminy Mieaswiea Lubań 
przez aeunoshwi organizacyane Gminy Mieaswiea Lubań 

 Na podstawie art. 43a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249  poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań 
uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sin tryb i warunki umarzania  odraczania spłaty 
i rozłożenia na raty należności niżej wymienionych 
jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań: 
1. Jeunoshwi buużehowe: 

Urząd Miasta Lubań 
Szkoła Oodstawowa nr 1 w Lubaniu 
Szkoła Oodstawowa nr 2 w Lubaniu 
Szkoła Oodstawowa nr 3 w Lubaniu 
Szkoła Oodstawowa nr 4 w Lubaniu 
Gimnazjum nr 1 w Lubaniu 
Gimnazjum nr 2 w Lubaniu 
Gimnazjum nr 3 w Lubaniu 
Orzedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu 
Orzedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu 
Orzedszkole Miejskie nr 5 w Lubaniu 
Miejski Ośrodek Oomocy Społecznej w Lubaniu 
Straż Miejska 
Łużyckie Centrum Rozwoju 
Administracja Budynków Komunalnych nr 2 w Lu-
baniu 
Administracja Budynków Komunalnych nr 3 w Lu-
baniu 
Administracja Budynków Komunalnych nr 4 w Lu-
baniu 

2. Zawłauy buużehowe 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu 
Zakład Budżetowy „Stołówki szkolne” w Lubaniu 

3. Gospouarshwa pomocnicze 
Gospodarstwo pomocnicze Urzndu Miasta „Ookoje 
gościnne” w Lubaniu 

4. Inshyhucae wulhury 
Miejski Dom Kultury w Lubaniu 
Miejska Biblioteka Oubliczna w Lubaniu 
Muzeum Regionalne w Lubaniu 

5. Funuusze celowe 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

§ 2 

Uchwała dotyczy wierzytelności  które nie podlegają 
przepisom ustawy z dnia 29 listopada 1997 roku – 
Ordynacja podatkowa  a w szczególności dotyczy 
wierzytelności ze sprzedaży usług  robót  towarów  
opłat wynikających ze stosunków cywilnoprawnych  
z decyzji administracyjnych  kar  grzywien stanowią-
cych dochód wymienionych jednostek. 

§ 3 

Orzesłanką umorzenia  rozłożenia na raty  odroczenia 
terminu płatności jest sytuacja materialna  rodzinna  

ekonomiczna i życiowa dłużnika  która nie pozwala na 
uregulowanie wierzytelności bez zagrożenia bytu dłuż-
nika i jego rodziny  śmierć lub likwidacja dłużnika lub 
istnieje domniemanie  iż w toku egzekucji nie uzyska 
sin środków pozwalających na pokrycie jej kosztów. 

§ 4 

Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą samo-
dzielnie podjąć decyzjn o: 
1. umorzeniu wierzytelności nieprzekraczającej 

2500 zł  
2. rozłożeniu na raty wierzytelności nieprzekraczającej 

5000 zł  maksymalnie na okres 24 miesincy  
3. odroczeniu terminu zapłaty wierzytelności do kwoty 

nie przekraczającej 5000 zł maksymalnie na okres 
30 miesincy  

4. umorzeniu wierzytelności z urzndu ze wzglndu na 
koszty egzekucji (koszty egzekucji przekraczają 
wartość wierzytelności). 

§ 5 

Kierownicy jednostek organizacyjnych podejmują de-
cyzje wymienione w § 4 na pisemny udokumentowa-
ny wniosek dłużnika lub z urzndu  z tym że w przy-
padku rozłożenia na raty lub odroczenia płatności 
z dłużnikiem zawierane jest porozumienie określające: 
– ilość rat i terminy ich zapłaty  
– oprocentowanie niespłaconej cznści wierzytelności 

w wysokości 50% odsetek ustawowych w stosun-
ku rocznym  

– odsetki płatne są wraz z płatnością kolejnej raty 
należności głównej. 

§ 6 

Udokumentowanie spełnienia przesłanek z § 3 mogą 
stanowić mindzy innymi: 
– wywiad środowiskowy  
– odcinek renty lub emerytury  
– zaświadczenie o zarobkach  
– zaświadczenie z Urzndu Skarbowego o dochodach  
– zaświadczenie z ZUS o uiszczaniu składek  
– zaświadczenie o stanie majątkowym  
– orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lub niezdolno-

ści do pracy  
– zaświadczenie z Oowiatowego Urzndu Oracy  
– akt zgonu  
– orzeczenia lub decyzje likwidujące jednostkn orga-

nizacyjną. 
§ 7 

Umorzenie wierzytelności przekraczającej 2500 zł 
wymaga uzyskania pozytywnej opinii Komisji do spraw 

 



Dziennik Urzndowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 143 –  15071  – Ooz. 2216 i 2217 

Budżetu Rady Miasta Lubań. Oo uzyskaniu pozytywnej 
opinii kierownik danej jednostki podejmuje decyzjn 
w sprawie umorzenia samodzielnie. 

§ a 

1. Zobowiązuje sin kierowników jednostek organiza-
cyjnych do przedkładania informacji pisemnej do 
20 każdego miesiąca po zakończeniu każdego 
kwartału o stosowaniu tej uchwały i jej skutkach 
finansowych. Wzór informacji określi Burmistrz 
Miasta. 

2. Informacje o strukturze umorzeń Burmistrz Miasta 
Lubań  bndzie  przedstawiał  kwartalnie  Radzie 
Miasta. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza sin Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 
 

§ 10 

Traci moc uchwała nr V/71/2003 Rady Miasta Lubań 
z dnia 2a stycznia 2003 roku w sprawie zasad i trybu 
umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez 
jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
jej publikacji w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzndzie Miasta Lubań i ma zastosowanie do wnio-
sków o umorzenie po dniu wejścia w życie uchwały. 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY RADY 

 MARIAN KWOLIK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie przyaęcia Shahuhu Urzęuu Miasha Lubań 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia a marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) oraz z art. 20 ust. 2  art. 21 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249  poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala Statut 
Urzndu Miasta Lubań o nastnpującej treści: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Poshanowienia ogólne 

§ 1 

1. Jednostka pod nazwą Urząd Miasta Lubań  zwana 
dalej „Urzndem”  jest jednostką budżetową Gminy 
Miejskiej Lubań rozliczającą sin z budżetem gminy 
w dziale 750 rozdziale 75023. 

2. Główna siedziba Urzndu mieści sin w Lubaniu przy 
ul. 7 Dywizji 14. 

3. Obszarem działania Urzndu jest Miasto Lubań. 
4. Kierownikiem Urzndu jest Burmistrz Miasta Lubań. 

§ 2 

Urząd działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia a marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 
ze zm.). 

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249  poz. 2104  
ze zm.). 

3. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1593 ze zm.). 

4. Innych przepisów prawa. 

R o z d z i a ł  II 

Zawres uziałania 

§ 3 

1. Orzedmiotem działalności podstawowej Urzndu jest 
świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta w reali-
zacji jego zadań. 

2. Urząd może współpracować  z jednostkami organi-
zacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań w celu zapewnie-
nia prawidłowej realizacji swoich zadań. 

R o z d z i a ł  III 

Organizacaa i zarząuzanie aeunoshwą 

§ 4 

1. Burmistrz reprezentuje Urząd na zewnątrz  kieruje 
jego pracą oraz czuwa nad jego mieniem i jest za 
nie odpowiedzialny. 

2. Burmistrz Miasta jest pracodawcą w rozumieniu 
przepisów prawa pracy w stosunku do pracowni-
ków urzndu oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych. 

3. Burmistrz powołuje i odwołuje swoich zastnpców. 
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§ 5 

1. Organizacjn i szczegółowy zakres działania Urzndu 
określa Regulamin Organizacyjny Urzndu nadany 
przez  Burmistrza w drodze zarządzenia.  

2. Orawa i obowiązki pracowników Urzndu określa  
Regulamin Oracy nadany przez Burmistrza w drodze 
zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie 
przepisy prawa. 

R o z d z i a ł  IV 

Mienie aeunoshwi 

§ 6 

Urząd ma w posiadaniu nieruchomości zabudowane 
przy ul. 7 Dywizji 14 Dz. nr 44 Obr. III AM 6 nr  ks. 
wieczystej 16607  ul. Mickiewicza 6 Dz. nr 44 Obr. III 
AM 5 nr ks. wieczystej 1307a  ul. Brackiej 12 Dz. 
nr 43 Obr. III AM 6 nr ks. wieczystej 1a709; wraz 
z wyposażeniem.  

Gospouarwa Finansowa 

§ 7 

1. Urząd  jest jednostką budżetową i prowadzi gospo-
darkn finansową na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 30.06.2005 r. o finansach pu-
blicznych . 

2. Oodstawn działalności Urzndu jest roczny plan fi-
nansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu 
gminy. 

3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza 
sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

4. Czynności Burmistrza powodujące zobowiązania 
finansowe dla swojej ważności wymagają kontra-
sygnaty Skarbnika Miasta. 

§ a 

Nadzór nad działalnością finansową Urzndu pełni 
Skarbnik Miasta.  

R o z d z i a ł  V 

Poshanowienia wońcowe 

§ 9 

1. Zmiany statutu Urzndu wymagają uchwały Rady 
Miasta Lubań.  

2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzndowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od jego ogłoszenia. 

 
 
 ORZgWODNICZĄCY RADY 

 MARIAN KWOLIK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian w shahucie Mieaswiego Ośrouwa Pomocy Społecznea 
w Lubaniu 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64  poz. 593 z późn. zm.) i art. 21 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249  
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVI/215/2004 Rady Miasta Lubań 
z dnia 2a września 2004 r. w sprawie nadania statutu 
Miejskiemu Ośrodkowi Oomocy Społecznej w Lubaniu 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 197  poz. 3119 
z późn. zm.) wprowadza sin nastnpujące zmiany: 
1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Miejski Ośrodek 
Oomocy Społecznej w Lubaniu zwany dalej 
„Ośrodkiem” został utworzony na podstawie 
uchwały nr XII/60/90 Miejskiej Rady Narodowej 
w Lubaniu z dnia 25 kwietnia 1990 r. i działa na 
podstawie: 
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 64  poz. 593 z późn. 
zm.)  

– innych przepisów określających zadania z za-
kresu pomocy społecznej  

– ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. u. nr 249  poz. 2104 
z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do 
niej  

– niniejszego statutu  
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ośrodek jest jed-

nostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań rozli-
czającą sin z budżetem miasta w dziale a52 
Oomoc społeczna”. 

2) w § 4 skreśla sin ust. 6 i 7. 
3) po § 4 dodaje sin „§4a VI. MAJĄTgK w brzmieniu: 

„Ośrodek otrzymuje w posiadanie: 
1) nieruchomość zabudową budynkiem niemiesz-

kalnym przy ul. Mickiewicza 7 dz. Nr 42   
Obr. III  AM 5 o pow. 9a2 m2  kw. 
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2) nieruchomość zabudowaną budynkiem biuro-
wym przy pl. Lompy 1 – dz. Nr 65  Obr. III  
AM 3 o pow. 2229 m2 kw. 16765. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 
 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY RADY 

 MARIAN KWOLIK 

 
 

2219 

UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian w shahucie Mieaswiego Ośrouwa Sporhu i Rewreacai 
w Lubaniu 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 1a stycznia 
1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr a1  poz. aa9 
z późn. zm.) oraz art. 1a ust. 2 pkt 9 litera „h” ustawy z dnia a marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 
1591 z późn. zm.) i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249  poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta 
Lubań uchwala  co nastnpuje: 

 
§ 1 

W statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Lubaniu – stanowiącym załącznik do uchwały 
nr VI/7a/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 
2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu wprowadza sin 
nastnpujące zmiany: 
1) w § 1: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249  poz. 2104 z późn. zm.)  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „rozporządzenia Mi-
nistra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. 
w sprawie gospodarki finansowej jednostek bu-
dżetowych  zakładów budżetowych i gospo-
darstw pomocniczych jednostek budżetowych 
oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat 
do budżetu (Dz. U. Nr 23  poz. 190)”. 

2) § 2 otrzymuje brzmienie „Siedzibą Ośrodka jest 
Lubań  ul. Różana 2  a terenem działania  miasto 
Lubań”. 

3) § 12 otrzymuje brzmienie: „Źródłami przychodów 
własnych Ośrodka są przychody uzyskiwane: 
a) ze sprzedaży biletów i karnetów wstnpu na kry-

tą pływalnin  
b) z odpłatności za korzystanie z hali sportowej 

oraz boisk przy ul. Ludowej i Działkowej  
c) za wypożyczanie nagłośnienia  
d) ze sprzedaży usług: transportowych  organizacji 

imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wypo-
czynku w czasie ferii zimowych i letnich  

e) za wypożyczanie podestu drewnianego  
f) z wpisowego na imprezy sportowe organizowa-

ne przez Ośrodek  
g) z odsetek od środków finansowych gromadzo-

nych na rachunkach bankowych  

h) z darowizn w postaci pieninżnej  
i) z opłat za udostnpnianie dokumentacji przetar-

gowej  
j) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszko-

dzone mienie bndące w użytkowaniu  
k) z prowadzonych szkoleń.”. 

4) w § 15: 
Dodaje sin ust. 3 w brzmieniu: „Ośrodek otrzymuje 
w posiadanie: 
1) budynek krytej pływalni wraz z zapleczem i wy-

posażeniem przy ul. Różanej 2  
2) budynek hali sportowej wraz z wbudowanymi 

instalacjami przy ul. Różanej 2  
3) boisko – kartingi  ul. Działkowa Obr. I  AM 15  

dz. Nr  20  
4) stadion wraz z budynkiem socjalno-biurowym 

przy ul. Ludowej 2 – Obr. III  AM a  dz. Nr 34 
i 35  

5) kort tenisowy – al. Kombatantów – Obr V  
AM 5  dz. Nr 110  

6) basen na Kamiennej Górze – Obr. V  AM a  
dz. Nr 2”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym  Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY RADY 

 MARIAN KWOLIK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian w shahucie Łużycwiego Cenhrum Rozwoau w Lubaniu 

 Na podstawie  art. 1a  ust. 2  pkt 9  litera „h”  i art. 40  ust. 2  pkt 2 
ustawy z dnia a marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249  
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

W statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju przyjntym 
uchwałą nr XL/299/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 
29 listopada 2005 r. w sprawie: utworzenia i nadania 
statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 264  poz. 4695) 
wprowadza sin nastnpujące zmiany: 
1) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Nowo utworzona jednostka przejmuje ze zlikwi-
dowanego z dniem 31.12.2005 r. Gospodar-
stwa Oomocniczego Urzndu Miasta Lubań 
Agencja Rozwoju Miasta: 
a) pracowników  
b) mienie i nieruchomości zabudowane i nieza-

budowane  położone w Lubaniu Rynek – Su-
kiennice stanowiące: 
– cznść działki zabudowanej nr 92/4 o pow. 

a5 m2  Obr. III  AM 3  KW – 237249  
– działkn zabudowaną nr 92/5 o pow. 

25 m2  Obr. III  AM 3  KW – 1aa76  
– działkn zabudowaną nr 92/10 o pow. 

25a m2  Obr. III  AM 3  KW – 1aa76  
– działkn zabudowaną nr 92/11 o pow. 

2a m2  Obr. III  AM 3  KW – 23729  
– działkn zabudowaną nr 92/14 o pow. 

26 m2  Obr. III  AM 3  KW – 1aa76   
– działkn niezabudowaną nr 92/25 o pow. 

294 m2  Obr. III  AM 3  KW – 1aa76. 
c) mienie i nieruchomości zabudowane  położo-

ne w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 30  
stanowiące: 
– działkn zabudowaną nr 42/2 o pow. 

631 m2  Obr. III  AM 4  KW – 21a97  
– działkn zabudowaną nr 42/3 o pow. 

392 m2  Obr. III  AM 4  KW – 21a97  
– działkn zabudowaną nr 42/4 o pow. 

319 m2  Obr. III  AM 4  KW – 21a97  

– działkn zabudowaną nr 42/5 o pow. 
4.109 m2  Obr. III  AM 4  KW – 21a97  

– działkn zabudowaną nr 42/7 o pow. 
795 m2  Obr. III  AM 3  KW – 2a470 
w udziale a3 44%. 

2. Bilans zamknincia Gospodarstwa Oomocniczego 
Urzndu Miasta Lubań Agencja Rozwoju Miasta 
stanowi jednocześnie bilans otwarcia dla Łużyc-
kiego Centrum Rozwoju. 

2) w § 4: 
– ust. 1 litera a otrzymuje brzmienie: „ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr  249  poz. 2104 z późn. zm.)”  

– ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Siedziba Centrum 
mieści sin w Lubaniu Rynek – Sukiennice 
nr 3a”. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XLVI/354/2006 Rady Miasta 
Lubań z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie: zmian 
w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sin Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 ORZgWODNICZĄCY RADY 

 MARIAN KWOLIK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie owreślenia hygouniowego obowiązwowego wymiaru gouzin zaaęć 
nauczycieli  realizuaących  w  ramach  shosunwu  pracy  obowiązwi  owreślone 

ula shanowisw o różnym hygouniowym wymiarze gouzin 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3  w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 19a2 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97  poz. 674) Rada Miasta Lubań uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Obowiązkowy wymiar godzin zajnć nauczycieli realizu-
jących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin ustala sin w oparciu o zasadn pro-
porcjonalności według wzoru: 

W = ( A1 + A2) : [( A1 : B1) + ( A2: B2)] 

gdzie: 
A1 , A2 – oznacza liczbn godzin poszczególnych sta-
nowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organi-
zacji szkoły  
B1 , B2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajnć dydaktycznych  opiekuńczych  wycho-
wawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 
 
 

§ 2 

Wymiar  o którym mowa w § 1  przyjmuje sin w peł-
nych godzinach tak  że czas poniżej 30 minut pomija 
sin  a czas wynoszący 30 i wincej minut przyjmuje sin 
za pełną godzinn. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sin Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolno-
śląskiego 
 

 ORZgWODNICZĄCY RADY 

 MARIAN KWOLIK 

 
 
 

2222 

UCHWAŁA RADY MIASTA BLESŁAWIEC 

z dnia 2a czerwca 2006 r. 

w sprawie nauania shahuhu Urzęuowi Miasha Bolesławiec 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia a marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142  poz. 1591  z 2002 r. Nr 23  poz. 220  Nr 62  poz. 55a  
Nr 113  poz. 9a4  Nr 153  poz. 1271 i Nr 214  poz. 1a06  z 2003 r. Nr a0  
poz. 717 i Nr 162  poz. 156a  z 2004 r. Nr 102  poz. 1055 i Nr 116  
poz. 1203  z 2005 r. Nr 172  poz. 1441 i Nr 175  poz. 1457 oraz z 2006 r. 
Nr 17  poz. 12a)  art. 20 ust. 2 i art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249  poz. 2104  z 2006 r. 
Nr 169  poz. 1420) Rada Miasta Bolesławiec uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje sin statut Urzndowi Miasta Bolesławiec 
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały  stano-
wiącego jej integralną cznść. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Orezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

 ORZgWODNICZĄCY RADY 

 STANISŁAW MAŁKOWSKI 
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Załączniw uo uchwały Rauy Miasha 
Bolesławiec z unia 28 czerwca 
2006 r. (poz. 2222) 

 
 

STATUT URZĘDU MIASTA BOLESŁAWIEC 
 
 

§ 1 

1. Urząd Miasta Bolesławiec  zwany dalej Urzndem  
działa na podstawie statutu Miasta Bolesławiec 
oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

2. Siedzibą i obszarem działania Urzndu jest Miasto Bole-
sławiec. 

3. Kierownikiem Urzndu jest Orezydent Miasta Bolesła-
wiec. 

§ 2 

Orzedmiotem działalności Urzndu jest świadczenie po-
mocy Orezydentowi Miasta Bolesławiec w zakresie 
realizacji uchwał Rady Miasta Bolesławiec i zadań 
Gminy Miejskiej Bolesławiec określonych w przepisach 
prawa. 

§ 3 

Organizacjn i zasady funkcjonowania Urzndu określa 
regulamin organizacyjny nadany przez Orezydenta Mia-
sta Bolesławiec w drodze zarządzenia. 

§ 4 

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkn 
finansową według zasad określonych w ustawie o finan-
sach publicznych. 

§ 5 

1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych  
w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
W imieniu Urzndu wszelkie czynności z zakresu pra-
wa pracy wykonuje Orezydent Miasta Bolesławiec. 

2. Organizacjn i porządek w procesie pracy oraz 
związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy 
i pracowników określa regulamin pracy. 

§ 6 

Zmiana statutu Urzndu wymaga uchwały Rady Miasta 
Bolesławiec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2223 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie nauania nazw ulic w reaonie osieula „Nowy Górniw” w Oławie 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. a ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 19a5 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204  poz. 20a6 ze zmianami) Rada Miejska 
w Oławie uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje sin nastnpujące nazwy ulic na nowo powsta-
łym osiedlu domów jednorodzinnych położonym 
w Oławie – obrnb Nowy Górnik: 
1. ul. Shanisława Lema 
2. ul. Janusza Korczawa 
3. ul. Zomii  Nałwowswiea 
zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Burmistrzowi Miasta 
Oława. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY MIgJSKIgJ 

 KRZYSZTOF KŁAPKO 
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Załączniw uo uchwały Rauy 
Mieaswiea w Oławie z unia 
29 czerwca 2006 r. (poz. 2223) 

 

 
 
 



Dziennik Urzndowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 143 –  1507a  – Ooz. 2224 

2224 

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie  zasau i hrybu  umarzania,  ouraczania  lub  rozwłauania  na  rahy 
należności   pieniężnych,   uo  whórych   nie  shosuae   się  przepisów  ushawy 

– Oruynacaa pouahwowa 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia a marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249  poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Olaterówka uchwala  co 
nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania  
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieninżnych  w tym cywilnoprawnych  do których nie 
stosuje przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”  
przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy 
Olaterówka od osób fizycznych  osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) decyzji – rozumie sin przez to oświadczenie woli 

uprawnionego ze wzglndu na charakter należności 
podmiotu w sprawie umorzenia  odroczenia lub roz-
łożenia na raty należności  

2) dłużniku – rozumie sin przez to osobn fizyczną  
osobn prawną oraz jednostkn organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej  

3) należności pieninżnej – rozumie sin przez to należ-
ności  do których nie stosuje sin przepisów ustawy 
– Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 137  poz. 926 z późn. zm.)  

4) wierzycielu – rozumie sin przez to jednostki organi-
zacyjne Gminy Olaterówka. 

§ 3 

1. Należności pieninżne mogą być umarzane w całości 
lub cznści w stosunku do dłużników  jeżeli: 
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie  że w po-

stnpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sin kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności lub postnpowanie egzekucyjne okaza-
ło sin bezskuteczne  

2) dłużnik – osoba fizyczna zmarła nie pozostawia-
jąc żadnego majątku lub pozostawiła ruchomości 
niepodlegające egzekucji na podstawie odrnb-
nych przepisów  

3) egzekucja należności zagraża ważnym interesom 
dłużnika  a w szczególności jego egzystencji  

4) dłużnik został wykreślony z rejestru przy jedno-
czesnym braku majątku  z którego można by eg-
zekwować należność  a odpowiedzialność 
z tytułu należności nie przechodzi na osoby trze-
cie  

5) należności nie ściągninto w toku zakończonego 
postnpowania likwidacyjnego lub upadłościowe-
go  

6) sąd umorzył postnpowanie upadłościowe lub 
oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi 
na niewystarczalność majątku nawet na zaspo-
kojenie kosztów postnpowania. 

2. Umorzenie należności  za którą odpowiada solidar-
nie wincej niż jeden dłużnik  może nastąpić  gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą 
wobec wszystkich dłużników. 

3. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko cznści należności  
określa sin termin zapłaty pozostałej cznści należ-
ności. 

4. Umorzenie nastnpuje z urzndu lub na pisemny 
wniosek dłużnika. 

§ 4 

1. Na wniosek dłużnika termin zapłaty należności mo-
że zostać odroczony lub zapłata tej należności może 
zostać rozłożona na raty  o ile przemawiają za tym 
wzglndy społeczne i gospodarcze. 

2. Gdy od należności  która ma podlegać rozłożeniu na 
raty lub odroczeniu płatności przysługują odsetki za 
opóźnienie  rozłożenie zapłaty na raty lub odrocze-
nie płatności można uzależnić od uprzedniego uisz-
czenia przez dłużnika odsetek należnych do dnia 
rozłożenia należności głównej na raty lub odrocze-
nia. 

3. Wobec tej samej należności można dokonać rozło-
żenia na raty lub odroczenia płatności tylko jedno-
razowo. 

4. Od należności  której termin zapłaty odroczono lub 
którą rozłożono na raty  nie pobiera sin odsetek za 
zwłokn za okres od dnia wydania decyzji do ozna-
czonego w decyzji terminu spłaty. 

5. Jeżeli dłużnik nie zapłaci którejkolwiek z rat do dnia 
płatności kolejnej raty lub nie spłaci należności 
w wyznaczonym  terminie   niezapłacona  reszta 
należności staje sin wymagalna wraz z odsetkami 
od dnia rozłożenia należności na raty lub odrocze-
nia. 

§ 5 

Warunkiem  uzyskania  ulgi   o  której  mowa  w  § 3  
jest: 
1) udokumentowanie sytuacji materialnej i dochodo-

wej według załącznika nr 1 do uchwały  
2) podpisanie stosownego porozumienia  które stano-

wi załącznik nr 2 do uchwały. 



Dziennik Urzndowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 143 –  15079  – Ooz. 2224 

§ 6 

Zobowiązuje sin Wójta do składania radzie gminy raz 
w kwartale sprawozdania o dokonanych umorzeniach  
odroczeniach lub rozłożeniach na raty spłat należności. 
W sprawozdaniu uwidocznić należy: 
– rodzaj ulgi  
– nazwn  symbol dłużnika (podać odpowiednio: osoby 

fizyczne  osoby prawne i jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej)  

– liczbn dłużników  
– kwotn należności głównej i odsetek (oddzielnie)  
– kwotn umorzenia  odroczenia lub rozłożenia na raty 

z wydzieleniem należności głównej i odsetek  
– liczbn rat  
– termin odroczenia  rozłożenia na raty (ostatniej ra-

ty)  
– tytuł – podstawa prawna powstałej należności. 
 
 
 
 
 

§ 7 

Wykonanie  uchwały  powierza  sin  Wójtowi  Gminy 
Olaterówka. 

§ a 

Traci moc obowiązującą uchwała Rady Gminy Olate-
rówka nr X/5a/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. 
w sprawie zasad i trybu umarzania  odraczania lub 
rozkładania na raty należności pieninżnych  do których 
nie stosuje sin przepisów ustawy – Ordynacja podat-
kowa. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzndowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JÓZEF BRUKOWSKI 
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Załączniw nr 1 uo uchwały Rauy 
Gminy Plaherówwa z unia 
27 wwiehnia 2006 r. (poz. 2224) 
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Załączniw nr 2 uo uchwały Rauy 
Gminy Plaherówwa z unia 
27 wwiehnia 2006 r. (poz. 2224) 
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2225 

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie przyaęcia uo realizacai „Gminnego programu pomocy przeusiębior-
com hworzącym na herenie Gminy Plaherówwa nowe mieasca pracy” 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt a  art. 40 i 42 ustawy z dnia a marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9  poz. a4 z późn. 
zm.) Rada Gminy Olaterówka uchwala  co nastnpuje: 

 
§ 1 

Orzyjmuje sin do realizacji „Gminny program pomocy 
przedsinbiorcom tworzącym na terenie Gminy Olate-
rówka nowe miejsca pracy” zwany dalej „Orogra-
mem”. 

I. Poshanowienia ogólne 

§ 2 

Orogram obejmuje preferencje podatkowe w zakresie 
podatków od budynków i budowli  w których utwo-
rzono nowe miejsca pracy. 

§ 3 

Wymienione w § 2 preferencje obejmują zwolnienia 
podatkowe i stanowią pomoc publiczną. 

§ 4 

Zwolnienia podatkowe mają na celu wspieranie inicja-
tyw gospodarczych  które jednocześnie prowadzą do 
tworzenia nowych miejsc pracy. 

§ 5 

Z pomocy korzystać mogą przedsinbiorcy  którzy na 
terenie gminy wybudują nowe bądź zmodernizują do-
tychczas nieużytkowane obiekty pod działalność go-
spodarczą z jednoczesnym utworzeniem nowych 
miejsc pracy na zasadach określonych w niniejszym 
Orogramie. 
Nowe miejsca pracy winny być zachowane przez 
okres nie krótszy niż jeden rok. 

II. Warunwi uzyswania zwolnień pouahwowych 

§ 6 

Okres zwolnienia z podatku od budynków i budowli 
uzależniony jest od utworzenia nowych miejsc pracy 
i wynosi odpowiednio: 
1) trzy lata  jeżeli utworzone zostały nowe miejsca 

pracy  w tym co najmniej połowa nowo zatrudnio-
nych była pozostającymi bez pracy mieszkańcami 
gminy zarejestrowanymi w urzndzie pracy. Nowo 
zatrudnionych  pozostających bez pracy mieszkań-
ców gminy nie może być mniej jak dwie osoby 
w przeliczeniu na pełne etaty. 
Jeżeli w czasie trwania zwolnienia  o którym mowa 
wyżej  zatrudnienie ulega co najmniej podwojeniu 
w stosunku do wielkości podanej we wniosku 
o zastosowanie zwolnienia podatkowego z zacho-

waniem powyższych relacji zatrudnienia  zwolnienie 
podatkowe przedłuża sin o kolejny rok. 
Orzedłużenia dokonuje sin na pisemny i uzasadniony 
wniosek przedsinbiorcy. 

2) Oinć lat  jeżeli utworzone zostały nowe miejsca 
pracy  w tym co najmniej połowa nowo zatrudnio-
nych była pozostającymi bez pracy mieszkańcami 
gminy zarejestrowanymi w urzndzie pracy. Nowo 
zatrudnionych  pozostających bez pracy mieszkań-
ców gminy nie może być mniej jak cztery osoby 
w przeliczeniu na pełne etaty. 
Jeżeli w czasie trwania zwolnienia  o którym mowa 
wyżej  zatrudnienie ulega co najmniej podwojeniu 
w stosunku do wielkości podanej we wniosku o za-
stosowanie zwolnienia podatkowego z zachowa-
niem powyższych relacji zatrudnienia  zwolnienie 
podatkowe przedłuża sin o kolejne dwa lata. 
Orzedłużenia dokonuje sin na pisemny i uzasadniony 
wniosek przedsinbiorcy. 

§ 7 

Ze zwolnień podatkowych  o których mowa w § 6  
korzystać mogą również podmioty już funkcjonujące 
na terenie gminy pod warunkiem  że w przeciągu 
ostatniego roku poprzedzającego złożenie wniosku 
o zastosowanie preferencji nie dokonały redukcji za-
trudnienia. Wyjątkiem są odejścia pracowników na 
emerytury  renty  świadczenia emerytalne oraz roz-
wiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 i 53 kodeksu 
pracy. 

§ a 

1. Ze zwolnień wymienionych w § 3 korzystać mogą 
także bezrobotni mieszkańcy gminy zarejestrowani 
w urzndzie pracy  którzy rozpoczną pracn w cha-
rakterze przedsinbiorcy pracującego na swoje 
utrzymanie i praca ta wykonywana bndzie w lokalu 
lub budynku opodatkowanym podatkiem od nieru-
chomości. Działalność ta winna być prowadzona 
przez okres nie krótszy niż rok. 

2. Zapisy § 6  9  10 i 11 oraz § 16 i 17 stosuje sin 
odpowiednio. 

§ 9 

Jeżeli przedsinbiorca korzystający ze zwolnienia po-
datkowego na zasadach określonych w § 6 pkt 1 
utraci do niego prawo i w okresie  o którym mowa 
w przedmiotowej regulacji  ponownie spełni warunki  
uzyskuje ponownie prawo do zwolnienia na pozostałą 
cznść okresu. 
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§ 10 

Jeżeli przedsinbiorca korzystający ze zwolnienia po-
datkowego na zasadach określonych w § 6 pkt 2 
utraci do niego prawo i w okresie  o którym mowa 
w przedmiotowej regulacji  ponownie spełni warunki  
uzyskuje ponownie prawo do zwolnienia na pozostałą 
cznść okresu. 

§ 11 

Orzywrócenie zwolnień  o których mowa w § a i 9  
nastnpuje na pisemny i uzasadniony wniosek przedsin-
biorcy. 

III. Konhrola warunwów zwolnienia 

§ 12 

Orzedsinbiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany 
jest do przedkładania do 15 stycznia każdego roku 
organowi  który udzielił zwolnienia podatkowego  pi-
semnego sprawozdania z poziomu zatrudnienia za rok 
poprzedni. 

§ 13 

Orzedsinbiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
organ udzielający zwolnienia  najpóźniej 14 dni od daty 
powstania okoliczności powodujących taką utratn. 

§ 14 

Jeżeli powiadomienie  o którym mowa w § 12  nastą-
piło w ustalonym terminie  przedsinbiorca traci prawo 
do zwolnienia od nastnpnego miesiąca po miesiącu  
w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratn 
zwolnienia. 

§ 15 

W przypadku utraty prawa do zwolnienia podatkowe-
go i niepowiadomienie o tym organu  przedsinbiorca 
zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres 
nienależnego korzystania ze zwolnienia wraz z odset-
kami za zwłokn w wysokości określonej przez odpo-
wiednie przepisy. 
 
 

§ 16 

1. Orzedsinbiorcy  któremu przyznano zwolnienie po-
datkowe na podstawie złożonych przez niego fał-
szywych informacji we wniosku o zastosowanie 
zwolnienia  traci do niego prawo za cały okres 
zwolnienia. Oowstała w ten sposób zaległość sta-
nowi zaległość podatkową  do której stosuje sin 
właściwe przepisy. 

2. Orzedsinbiorca  który złożył fałszywe sprawozdanie  
o którym mowa w § 11  traci prawo do zwolnienia 
począwszy od pierwszego miesiąca roku  za który 
złożono to sprawozdanie. Oowstała w ten sposób 
zaległość stanowi zaległość podatkową  do której 
stosuje sin właściwe przepisy. 

IV. Poshanowienia wońcowe 

§ 17 

Zwolnienie  o którym mowa w niniejszym Orogramie  
wygasa w przypadku: 
1) upływu okresu na który zostało udzielone  
2) wystąpienia zaległości w podatkach i opłatach sta-

nowiących dochody budżetu Gminy Olaterówka  
3) zbycia nieruchomości objntej zwolnieniem  
4) ogłoszenia upadłości podatnika  
5) postawienia podatnika w stan likwidacji  
6) niewyrażenia zgody przez podatnika na przeprowa-

dzenie kontroli  której przedmiotem bndzie spraw-
dzenie kryteriów zwolnienia z podatku od nieru-
chomości. 

§ 1a 

Wykonanie  uchwały  powierza  sin  Wójtowi  Gminy 
Olaterówka. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opu-
blikowania jej treści w Dzienniku Urzndowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
 

 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JÓZEF BRUKOWSKI 

 
 

2226 

UCHWAŁA RADY GMINY PĘCŁAW 

z dnia 7 czerwca 2006 r. 

w sprawie regulaminu uhrzymania czyshości i porząuwu na herenie 
gminy Pęcław 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
a marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. 
Nr 236  poz. 200a) w związku z art. 10 ust. 1 z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 175  
poz. 145a)  po zasingninciu opinii Oowiatowego Inspektora Sanitarnego  
Rada Gminy Oncławiu uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Oncław  zwany dalej regulaminem  w nastnpującej treści: 
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R o z d z i a ł  I 

Poshanowienie ogólne 

§ 1 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Oncław  zwany dalej Regulaminem  określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Oncław. 

§ 2 

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości  
mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na 
terenie Gminy Oncław. 

§ 3 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) chowie zwierząh – rozumie sin przez to wszelkie 

formy posiadania zwierząt gospodarskich bez 
wzglndu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzyma-
nia i użytkowania; 

2) Planie Gospouarwi Oupauami ula Związwu Gmin 
Zagłębia Mieuziowego (ualea:PGO) – należy przez 
to rozumieć OGO wprowadzony uchwalą 
nr XXX/125/05 Rady Gminy Oncław z dnia 27 paź-
dziernika 2005 r. w sprawie gminnego programu 
ochrony środowiska wraz z gminnym planem go-
spodarki odpadami; 

3) Kraaowym Planie Gospouarwi Oupauami (ualea: 
KPGO) – należy przez to rozumieć plan przyjnty 
przez Radn Ministrów zgodnie z treścią art. 14 
ust. 4 z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
Nr 62  poz. 62a ze zm.) i ogłoszony w Monitorze 
Oolskim z 2a lutego 2003 r. (M. O. Nr 11  
poz. 159); 

4) lowalach /mobilnych punwhach oubioru selewhywne-
go (ualea: LOPS) – należy przez to rozumieć  zloka-
lizowane w poszczególnych miejscowościach gmi-
ny  specjalnie w tym celu przygotowane i wyposa-
żone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty  
czynne codziennie lub co kilka dni  w określonych 
godzinach mieszkańcy tych miejscowości mogą 
przekazywać podmiotowi uprawnionemu  wyselek-
cjonowane odpady kuchenne i zielone  oraz osob-
no  opakowania z papieru tektury  opakowania  
wielomateriałowe  opakowania z tworzyw sztucz-
nych  opakowania ze szkła  opakowania z blachy 
stalowej i opakowania z aluminium  a także odpady 
niebezpieczne i w ustalonych harmonogramem ter-
minach  wielkogabarytowe  w których pracownik 
podmiotu uprawnionego rejestruje na indywidual-
nych kontach mieszkańców/ właścicieli nierucho-
mości ilość odebranych  wyselekcjonowanych od-
padów; 

5) oupauach zielonych – należy przez to rozumieć 
frakcjn odpadów ulegających biodegradacji  po-
wstających w wyniku pielngnacji i uprawy ogrodów 
i terenów zielonych; 

6) poumiohach uprawnionych – należy przez to rozu-
mieć przedsinbiorstwa bndące gminnymi jednost-
kami organizacyjnymi lub podmiotami posiadający-
mi wydane przez wójta (burmistrza  prezydenta 
miasta)  organ wykonawczy jednostki pomocniczej 

lub organ jednostki albo podmiotu  o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591 ze zm.)  ważne zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w zakresie: 
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzntami  
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie-

rząt  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzncych i ich cznści; 

7) shacaach zlewnych – rozumie sin przez to instalacje 
i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci 
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków 
służących do przejmowania nieczystości ciekłych 
dowożonymi pojazdami asenizacyjnymi z miejsc 
gromadzenia. 

R o z d z i a ł  II 

Wymagania w zawresie uhrzymania czyshości 
i porząuwu na herenie nieruchomości 

§ 4 

Właściciel nieruchomości zapewniają utrzymanie na 
ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu 
sanitarno-higienicznego  poprzez: 
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość 

pojemników służących do gromadzenia odpadów; 
2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym po-

mieszczeń  mieszczących urządzenia na odpady; 
3) usuwanie nawisów (sopli) z okapów  rynien i in-

nych cznści nieruchomości; 
4) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości ma-

teriału rozbiórkowego i resztek materiałów budow-
lanych  powstałych w wyniku remontu i moderni-
zacji lokali i budynków;  

5) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gno-
jówki oraz gnojowice. 

§ 5 

Na terenie gminy  mając na uwadze zasady utrzymania 
czystości i porządku  zabrania sin: 
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni 

ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków  
dopuszcza sin spalanie odpadów z drewna nieza-
wierającego substancji niebezpiecznych; 

3) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla 
zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
5) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpa-

dów stałych; 
6) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczo-

nymi do tego celu stacjami zlewnymi; 
7) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych przez właścicieli nieruchomości; 
a) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do 

gromadzenia odpadów  nieczystości ciekłych i wód 
opadowych spływających z powierzchni dachów  
pojazdów itp. 
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R o z d z i a ł  III 

Mycie i naprawa poaazuów samochouowych poza 
myaniami i warszhahami naprawczymi 

§ 6 

Zezwala sin na mycie pojazdów samochodowych na 
terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicz-
nego  pod warunkiem odprowadzania powstałych 
ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bez-
odpływowych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio 
do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione. 

§ 7 

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich 
bieżącą eksploatacją  łącznie z myciem nadwozia  jest 
dozwolona na terenie nieruchomości  pod warunkiem  
że nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby oraz 
uciążliwości dla sąsiadów. Oowstałe odpady powinny 
być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

R o z d z i a ł  IV 

Rouzaae  i  minimalna  poaemność  urząuzeń  przezna-
czonych uo zbierania oupauów womunalnych i groma-
uzenia nieczyshości ciewłych na herenie nieruchomości 

oraz na urogach publicznych 

§ a 

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na 
terenie gminy to: 
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 
2) pojemniki na odpady o pojemności: 110 l; 120 l; 

240 l; 1100 l; 
3) worki; 
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki 

opakowań ze szkła  tworzyw sztucznych  meta-
li  papieru i tektury; wielomateriałowych o po-
jemności od a00 l do 2500 l. 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 
2. Odpady komunalne  które nie są zbierane w sposób 

selektywny  należy gromadzić w pojemnikach lub 
kontenerach o minimalnej pojemności  uwzglndnia-
jącej wskaźniki określone w OGO dla ZGZM. 
1) mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubła odpady 

o masie około 200 kg  i potrzebuje on 20 l/na 
tydzień (na wsi) pojemności kubła na odpady; 

2) ilość i wielkość pojemników stanowiących wy-
posażenie nieruchomości musi być adekwatna 
do liczby mieszkańców z uwzglndnieniem nor-
matywnej ilości odpadów komunalnych powsta-
jących w gospodarstwach domowych lub innych 
źródłach  tak aby zapewnić prawidłowe groma-
dzenie odpadów z uwzglndnieniem cznstotliwo-
ści ich wywozu jednak minimalna pojemność po-
jemnika nie może być mniejsza niż 110 litrów; 

3) dopuszcza sin korzystanie z jednego pojemnika 
przez kilku właścicieli  z tym że obowiązki zwią-
zane z jego opróżnianiem  podpisaniem umowy z 
podmiotem odbierającym odpady oraz rozliczanie 
za wywóz odpadów z pozostałymi partycypują-
cymi właścicielami  spoczywa na jednym wy-
branym właścicielu; 

4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć 
nieruchomości w kubły o pojemności zapewnia-
jącej pokrycie zapotrzebowania według norm 
zapisanych w punkcie 1); 

5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobo-
wiązani są dostosować pojemność pojemników 
do liczby mieszkańców i cyklu wywozu  biorąc 
pod uwagn normatywy zapisane w punkcie 1); 

6) prowadzący działalność gospodarczą  kierujący 
instytucjami oświaty  zdrowia  zarządzający 
ogródkami działkowymi  zobowiązani są dosto-
sować pojemność pojemników do swych indy-
widualnych potrzeb uwzglndniając nastnpujące 
normatywy dostosowane do dwutygodniowego 
cyklu odbioru: 
– dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego 

ucznia i pracownika  
– dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 

pow. całkowitej  jednak co najmniej jeden po-
jemnik o pojemności 120 l na lokal  

– dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l 
na każdego zatrudnionego  jednak co naj-
mniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na 
każdy punkt  

– dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno 
miejsce konsumpcyjne  dotyczy to także 
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na 
zewnątrz lokalu  

– dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji-
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
120 l  

– dla zakładów rzemieślniczych  usługowych 
i produkcyjnych w odniesieniu do pomiesz-
czeń biurowych i socjalnych-pojemnik o po-
jemności 120 l na każdych 10 pracowników; 

– dla ogródków działkowych 20 l na każdą 
działkn w okresie sezonu  tj. od marca do 
31 października każdego roku  i 5 l poza tym 
okresem; 

– w przypadku lokali handlowych i gastrono-
micznych  dla zapewnienia czystości wyma-
gane jest również ustawienie na zewnątrz  
poza lokalem  co najmniej jednego pojemnika 
120 l na odpady; 

7) do zbierania wyjątkowo zwinkszonych ilości od-
padów komunalnych  oprócz typowych pojemni-
ków  mogą w uzasadnionych przypadkach być 
używane odpowiednio oznaczone worki  nieod-
płatnie udostnpnione przez podmiot uprawniony  
z którym właściciel nieruchomości zawarł umo-
wn na odbiór odpadów komunalnych. 

3. Odpady komunalne  zbierane w sposób selektywny  
należy gromadzić w sposób obowiązujący (zorgani-
zowany) na terenie gminy i do pojemników wska-
zanych przez gminn lub podmiot uprawnionych: 
1) odpady ulegające biodegradacji: 

– właściciele nieruchomości położonych na te-
renach budownictwa jednorodzinnego (za-
grodowego) mogą kompostować odpady or-
ganiczne  a szczególności roślinne  powinny 
być kompostowane we własnym zakresie 
w celu ich późniejszego wykorzystania na 
własne potrzeby. Kompostowanie odpadów 
organicznych nie może stanowić uciążliwości 
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dla osób trzecich ani powodować zanieczysz-
czenia sąsiednich działek.  

– dopuszcza sin kompostowanie pozostałości 
organicznych na innych terenach pod warun-
kiem  że nie narusza to odrnbnych przepisów  
do czasu wprowadzenia systemu selektyw-
nego zbierania i odbierania odpadów komu-
nalnych podlegających biodegradacji. 

2) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papie-
rem  tekturą  tekstyliami i metalami oraz odpady 
niebezpieczne: 
– zgodnie z systemem wprowadzonym przez 

gminn lub do odrnbnych pojemników dostar-
czonym przez uprawniony podmiot i przeka-
zywanie mu zgodnie z ustalonym przez niego 
harmonogramem. 

– mieszkańcy posiadający przeterminowane le-
ki  mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek  
a zużyte baterie do miejsc – wyznaczonych 
w poszczególnych miejscowościach, które 
dysponują odpowiednimi pojemnikami; 

3) odpady wielkogabarytowe nie wymagają spe-
cjalnych urządzeń do zbierania. Należy je wy-
stawić  przed wejściem do nieruchomości lub na 
wyznaczone do tego celu miejsce  z którego od-
bierane są przez podmiot uprawniony; 

4) odpady budowlane i zielone są składane do kon-
tenera dostarczonego przez podmiot uprawniony 
i w nim odbierane. 

4. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czy-
stości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób 
stale lub czasowo przebywających na jej terenie  
w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie 
cznściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do 
przepełnienia. Orzepustowość przydomowej 
oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do 
ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzy-
skanie stopnia ich oczyszczania określonego 
w przepisach odrnbnych. 

§ 9 

1. Oojemniki do selektywnej zbiórki odpadów  zlokali-
zowane w miejscach publicznych  mają pojemność 
od 1 5 m3 do 2 5 m3 i kolory przypisane do rodzaju 
odpadów  na jakie są przeznaczone  a winc: 
– zielony: przeznaczony na opakowania szklane 

kolorowe; 
– biały: przeznaczony na opakowania szklane bez-

barwne; 
– żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw 

sztucznych(OgT). 
2. Na drogach publicznych  chodnikach  placach  

skwerach i zieleńcach odpady komunalne groma-
dzone są w koszach ulicznych ustawionych w miej-
scach i ilości pozwalającej na swobodne korzysta-
nie z nich przez przechodniów. 
– na przystankach komunikacji kosze należy lokali-

zować obok wiaty  a jeśli jej nie ma – to w są-
siedztwie oznaczenia przystanku; 

– wielkość koszy ulicznych określa § a ust. 1 
pkt 1. 

3. Organizatorzy imprez  spotkań masowych są zo-
bowiązani do utrzymania porządku i czystości na 
obszarze  gdzie one sin odbywają poprzez: 

– wyposażenie miejsca organizacji imprez w od-
powiednia ilość pojemników na odpady oraz 
przenośnych sanitariatów  

– uprzątnincie terenu bezpośrednio po zakończeniu 
imprezy  spotkania itp. 

– zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 10 

1. Oodczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpa-
dów komunalnych należy uwzglndnić przepisy § 21 
i § 22 rozporządzenia ministra infrastruktury 
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie(Dz. U. Nr 75  poz. 690 ze zmianami). 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz 
worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 
ustawić w miejscu wyodrnbnionym  dostnpnym dla 
pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecz-
ności otwierania wejścia na teren nieruchomości 
lub  gdy takiej możliwości nie ma  należy wystawić 
je w dniu odbioru  zgodnie z harmonogramem  na 
chodnik lub ulicn przed wejściem na teren nieru-
chomości. Dopuszcza sin także wjazd na teren nie-
ruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego 
w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojem-
nikach. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do 
nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnione-
go w celu ich opróżnienia. 

4. Oojemniki na odpady powinny być ustawione  na 
terenie nieruchomości  w miejscu widocznym  
trwale oznaczonym  na wyrównanej  w miarn po-
trzeb utwardzonej powierzchni  zabezpieczonej 
przed zbieraniem sin na niej wody i błota. 
– Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzy-

mywania pojemników w stanie czystości  do-
brym stanie technicznym oraz ich okresowego 
dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wy-
konywać podmiot uprawniony. 

– Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe 
i niebezpieczne muszą być wystawione w termi-
nie przewidzianym harmonogramem na chodnik 
lub ulicn przed wejściem na teren nieruchomości 
w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wy-
znaczone przez zarządcn nieruchomości do tego 
celu w zabudowie wielorodzinnej. W zabudowie 
wielorodzinnej mogą także być oddane w termi-
nach przewidzianych harmonogramem do LOOS. 

– Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone 
muszą być złożone w udostnpnionych przez 
podmiot uprawniony kontenerach  w miejscu 
umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu 
uprawnionego  na miejscu nieutrudniającym ko-
rzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do 
tego celu przez zarządcn nieruchomości w zabu-
dowie wielorodzinnej. 

§ 11 

1. Zabrania sin gromadzenia w pojemnikach na odpa-
dy komunalne śniegu  gruzu  gorącego popiołu  żuż-
la  szlamów  substancji toksycznych  żrących  wy-
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buchowych  przeterminowanych leków  zużytych 
olejów  resztek farb  rozpuszczalników  lakierów i 
innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z 
działalności gospodarczej. 

2. Zabrania sin spalania w pojemnikach i koszach na 
odpady jakichkolwiek odpadów. 

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania sin 
wrzucać: 
– ceramikn (porcelana  naczynia typu arco  talerze  

doniczki)  
– lustra  
– szklane opakowania farmaceutyczne i chemicz-

ne  z pozostałościami zawartości  
– szkło budowlane(szyby okienne  szkło zbrojone)  
– szyby samochodowe. 

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucz-
nych zabrania sin wrzucać: 
– tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego  

mokre folie  
– opakowania i butelki po olejach i smarach  pusz-

ki i pojemniki po farbach i lakierach  
– opakowania po środkach ochrony roślin: chwa-

stobójczych  owadobójczych  grzybobójczych  
lub innych. 

5. Zabrania sin odprowadzania płynnych odchodów 
zwierzncych oraz odsiąków z obornika do zbiorni-
ków bezodpływowych  w których gromadzone są  
ścieki bytowe. 

R o z d z i a ł  V 

Częshohliwość  i  sposób  pozbywania  się  oupauów 
womunalnych i nieczyshości ciewłych z herenu nieru-
chomości  oraz  herenów   przeznaczonych  uo  użyhwu 

publicznego 

§ 12 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do za-
warcia umowy z podmiotem uprawnionym na od-
biór odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani  w celu 
umożliwienia przygotowania treści umowy  do 
podania upoważnionemu przedstawicielowi pod-
miotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji 
ludności liczby osób zamieszkujących na terenie 
nieruchomości  lub gdy stan faktyczny różni sin od 
niej  oświadczenia na piśmie o odstnpstwach i ich 
przyczynach. 

3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność 
gospodarczą są zobowiązani  w celu przygotowania 
umowy  do podania upoważnionemu przedstawicie-
lowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwia-
jącej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki. 

4. Właściciele nieruchomości  które nie są podłączone 
do sieci kanalizacyjnej  są zobowiązani do nie-
zwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym 
umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego 
lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomo-
wej. 

5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udo-
kumentowania w formie umowy korzystania 
z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników 
bezodpływowych.  

§ 13 

1. Cznstotliwość pozbywania sin odpadów komunal-
nych z terenu nieruchomości ustala sin w terminach 
uzgodnionych z podmiotem świadczącym usługi 
w zakresie odbierania odpadów  jednak nie rzadziej 
niż: 
1) odpady komunalne (niesegregowane) powinny 

być usuwane z trenu nieruchomości okresowo 
w terminach uzgodnionych z przedsinbiorstwem 
wywozowym  ale z cznstotliwością co najmniej 
raz na 2 tygodnie   

2) odpady segregowane w miarn potrzeb  na bieżą-
co – nie rzadziej niż w cyklu dwumiesincznym. 
Właściciel nieruchomości ma obowiązek przed 
umieszczeniem odpadu (opakowania) w pojem-
niku zadbać o to aby nie pozostały na nich 
resztki zawartości  

3) odpady wielkogabarytowe powinny być usuwa-
ne z terenu nieruchomości okresowo nie cznściej 
niż w cyklu półrocznym w terminach ogłoszo-
nych przez wójta gminy lub na zgłoszenie firmie 
wywozowej  

4) odpady budowlane i zielone bndą odbierane na 
indywidualne zgłoszenie.  

2. Cznstotliwość usuwania odpadów komunalnych 
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
ustala sin: 
1) na obszarach wiejskich – raz na dwa tygodnie;  
2) niezależnie od cznstotliwości opróżniania koszy 

ulicznych określonej wyżej  zarządzający obsza-
rem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnia-
nia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na 
ziemin; 

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy 
odbywa sin w zależności od potrzeb  ale w taki 
sposób  aby nie nastąpiło przepełnienie zbiornika 
przycmentarnego. 

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbior-
niki bezodpływowe są zobowiązani opróżnić je 
z cznstotliwością ustaloną ze stacją zlewną, 
a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiorni-
ka  zgłoszenie tego faktu przedsinbiorcy uprawnio-
nemu  z którym posiada umown na opróżnianie 
zbiorników. Orzyjmuje sin  że pojemność zbiorników 
powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie cznściej 
niż raz w tygodniu. 

4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika 
bezodpływowego  właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do niezwłocznego usunincia nie-
szczelności oraz powiadomienia o tym gminy. 

5. Właściciele punktów handlowych i usługowych 
zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani 
usuwać odpady codziennie. 

6. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są 
usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz 
usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

§ 14 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umie-
ścić zapełnione urządzenia do zbierania odpadów 
w sposób określony w § 10. 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczysz-
czalni przydomowych odbywa sin na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości  złożonego 
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do podmiotu uprawnionego  z którym podpisał 
umown. Zamówienie musi być zrealizowane 
w okresie 36 godzin od złożenia. 

3. Cznstotliwość opróżniania z osadów ściekowych 
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika 
z ich instrukcji eksploatacji. 

4. Oracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiąza-
ni do natychmiastowego usunincia zanieczyszczeń 
powstałych w wyniku załadunku transportu odpa-
dów oraz nieczystości płynnych. 

5. Oodmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizo-
wać odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych  aby nie zagrażały one 
bezpieczeństwu ruchu drogowego.  

R o z d z i a ł  VI 

Mawsymalny poziom oupauów womunalnych ulegaaą-
cych biouegrauacai uopuszczonych uo swłauowania na 
swłauowiswach oupauów oraz ilości oupauów wyselew-
caonowanych,  uo whórych osiągnięcia zobowiązane są 

poumiohy uprawnione 

§ 15 

System gospodarowania odpadami komunalnymi za-
pewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowa-
nia: 
1) do 31 grudnia 2007 roku do nie wincej niż a3% 

(wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji  

2) do 31 grudnia 2011 roku nie wincej niż 5a% (wa-
gowo) całkowitej masy odpadów ulegających bio-
degradacji. 

§ 16 

Zgodnie z zapisami KOGO i treścią niniejszego Regula-
minu  podmioty uprawnione są zobowiązane w kolej-
nych latach wyselekcjonować spośród odpadów ko-
munalnych przekazywanych przez jedną osobn i pod-
dać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów okre-
ślone w poziomach selekcji zawartych w Olanie Go-
spodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłnbia Mie-
dziowego. 

R o z d z i a ł  VII 

Obowiązwi osób uhrzymuaących zwierzęha uomowe, 
maaących na celu ochronę przeu zagrożeniem lub 
uciążliwością  ula luuzi  oraz przeu  zanieczyszczeniem 

herenów przeznaczonych uo wspólnego użyhwu 

§ 17 

1. Osoby utrzymujące zwierznta domowe są zobowią-
zane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności  zapewniających ochronn zdrowia 
i życia ludzi oraz zwierząt  a także dołożenia starań  
aby zwierznta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierznta domowe zobowiązani są  
do sprawowania nad nimi właściwej opieki  
a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru. 

§ 1a 

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzn-
ta domowe należy: 
1) w odniesieniu do psów: 

– zarejestrowanie w Urzndzie Gminy w terminie 
14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis 
w rejestrze obejmuje nastnpujące dane: imin 
i nazwisko właściciela  adres właściciela  
numer  identyfikacyjny  nadany  psu   imin 
psa  

– wyposażenie psa w obrożn  a w przypadku 
ras  uznawanych  za  agresywne – w  kaga-
niec  

– prowadzenie psa na uwinzi  a psa rasy uzna-
wanej za agresywną lub w inny sposób za-
grażającego otoczeniu – w nałożonym ka-
gańcu  

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domo-
wych: 
– stały i skuteczny dozór  
– niewprowadzanie zwierząt do obiektów uży-

teczności publicznej  z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt  takich jak lecz-
nice  wystawy itp.  postanowienie nie doty-
czy osób niewidomych  korzystających z po-
mocy psów-przewodników  

– niewprowadzanie zwierząt domowych na te-
reny placów gier i zabaw  piaskownic dla 
dzieci  plaż  kąpielisk oraz tereny objnte zaka-
zem na podstawie odrnbnych uchwał rady 
gminy; 

– zwolnienie zwierząt domowych z uwinzi do-
puszczalne jest wyłącznie na terenach zielo-
nych w sytuacji  gdy właściciel ma możli-
wość sprawowania kontroli nad ich zacho-
waniem  nie dotyczy ono psów uznanych za 
agresywne; 

– zwolnienie przez właściciela nieruchomości 
psów ze smyczy może mieć miejsce w sytu-
acji  gdy nieruchomość jest ogrodzona 
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 
przez psa i wykluczający dostnp osób trze-
cich  odpowiednio oznakowanej tabliczką ze 
stosownym ostrzeżeniem; 

– natychmiastowe usuwanie przez właścicieli 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwie-
rznta domowe w obiektach i na innych tere-
nach  przeznaczonych  do  użytku  publicz-
nego  a w szczególności na chodnikach  
jezdniach  placach  parkingach  terenach zie-
lonych  itp. 

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są 
spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwie-
rznta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod 
zabudowy. 

3. Oostanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nie-
udomowionych  utrzymywanych w charakterze 
zwierząt domowych. 

§ 19 

Zasady postnpowania z bezdomnymi zwierzntami 
na terenie  gminy  reguluje  odrnbna  Uchwała  Rady 
Gminy.  
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R o z d z i a ł  VIII 

Wymagania  ounośnie  uhrzymywania zwierząh gospo-
uarswich na herenach wyłączonych z prouuwcai rolniczea 

§ 20 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej  do-
puszcza sin utrzymywanie zwierząt gospodarskich 
pod nastnpującymi warunkami: 
1) przestrzegania obowiązujących przepisów sani-

tarno-epidemiologicznych; 
2) posiadania budynków gospodarskich przezna-

czonych do hodowli zwierząt spełniających wy-
mogi z ustawy z 7 lipca 1994 r. Orawo budow-
lane (Dz. U z 2003 r. Nr 207  poz. 2016 ze 
zmianami); 

3) wytwarzane podczas prowadzenie hodowli od-
pady i nieczystości bndą gromadzone i usuwane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie bndą 
powodować zanieczyszczenia terenu nierucho-
mości  jak również wód powierzchniowych 
i podziemnych; 

4) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie bn-
dzie powodowało uciążliwości  dla współużyt-
kowników oraz użytkowników nieruchomości 
sąsiednich. 

R o z d z i a ł  IX 

Obszary poulegaaące obowiązwowea uerahyzacai oraz 
herminy aea przeprowauzania 

§ 21 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prze-
prowadzania w miarn potrzeby deratyzacji na terenie 
nieruchomości. 

§ 22 

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji 
podaje wójt w uzgodnieniu z Oaństwowym Oowiato-
wym Inspektorem Sanitarnym  do publicznej wiado-
mości poprzez wysłanie zawiadomień do poszczegól-
nych miejscowości i wywieszenie informacji na tabli-
cach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach  
podlegającym deratyzacji. 
 

§ 23 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni  stwarza-
jącej zagrożenie sanitarne  wójt  w uzgodnieniu z Oań-
stwowym Oowiatowym Inspektorem Sanitarnym  
określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 
oraz określi  poprzez zarządzenie  termin jej przepro-
wadzenia. 

§ 24 
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właści-
cieli nieruchomości.  

R o z d z i a ł  X 

Poshanowienia wońcowe 

§ 25 

Naruszenia przepisów regulaminu podlega karze 
grzywny lub karze aresztu zgodnie z Rozdziałem 5 – 
Orzepisy karne – ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r Nr 236  poz. 200a)  art. 10 ust. 2a. (Roz-
strzygninciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
ON.II.0911-14/361/06 z dnia 6 lipca 2006 r. stwier-
dzono nieważność § 25). 

§ 26 

Wykonanie uchwały powierza sin wójtowi gminy. 

§ 27 

Traci moc uchwała nr XXV/11a/97 Rady Gminy On-
cław z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Oncław. 

§ 2a 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ALEKSANDER SOKOŁOWSKI 
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2227 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

z dnia 22 czerwca 2006 r. 

w sprawie nauania nazwy ulicy w Zębicach 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Świnta Katarzyna uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje sin nazwn ulicy w miejscowości Znbice: 
– drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 

jako działki o numerach:5a/1  57/1 i 56/4 „Zielo-
na”. 

Oołożenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewi-
dencyjnej gruntów w skali 1:5000  stanowiącym za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sin Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 ORZgWODNICZĄCA RADY 

 BARBARA KOSTERSKA 
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Załączniw uo uchwały Rauy 
Gminy Święha Kaharzyna z unia 
22 czerwca 2006 r. (poz. 2227) 
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2228 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie shawew opłahy hargowea oraz zwolnień ou hea opłahy 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt a ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r.  poz. 1591 
ze zmianami)  art. 15  19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002 r.  poz. a4 ze zmia-
nami) Rada Gminy Oława uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sin dzienną stawkn opłaty targowej na terenie 
Gminy Oława w wysokości: 
1. 10 zł przy sprzedaży z samochodu osobowego  

straganu  stołu  
2. 20 zł przy sprzedaży z innych samochodów  przy-

czep  naczep  
3.   5 zł przy sprzedaży z wózka rncznego  roweru  

rnki  kosza  skrzynki itp. 

§ 2 

1. Oobór opłaty targowej powierza sin Straży Gminnej. 
2. Oobrane opłaty Straż Gminna wpłaca w kasie Urzn-

du Gminy lub na rachunek budżetu Gminy Oława 
w terminie do 3 dni po zainkasowaniu opłaty. 

§ 3 

Zwalnia sin od opłaty targowej artykuły wytworzone 
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą na terenie Gminy Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia  jej  w  Dzienniku  Urzndowym  Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 

2229 

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie nauania nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinwowice 

 Na podstawie art. 1a ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r.  poz. 1591) 
Rada Gminy Oława uchwala  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Dla nieruchomości położonych na granicy obrnbu Mar-
cinkowice i Stanowice  od strony wsi Marcinkowice – 
nowo projektowanej ulicy w obrnbie wsi Marcinwowice 
nadaje sin nazwn: 
ul. Shanowicwa – stanowiącą drogn oznaczoną geode-
zyjnie nr uz. 494/36, 494/92, 494/93 
Oołożenie ulicy przedstawią załączniki graficzne sta-
nowiące integralną cznść uchwały: 
– nr 1 plan sytuacyjny obrnbu wsi Marcinwowice  
– nr 2 plan sytuacyjny obrnbu wsi Shanowice. 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sin Wójtowi Gminy 
Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
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Załączniw nr 1 uo uchwały Rauy 
Gminy Oława z unia 27 czerwca 
2006 r. (poz. 2229) 
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Załączniw nr 2 uo uchwały Rauy 
Gminy Oława z unia 27 czerwca 
2006 r. (poz. 2229) 

 
 
 



Dziennik Urzndowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 143 –  15096  – Ooz. 2230 

2230 

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 2a czerwca 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasau i hrybu umarzania, ouraczania i rozwłauania 
na  rahy  należności  pieniężnych  Gminy  Bolesławiec  oraz  aea  aeunoshew 
organizacyanych,  uo whórych  nie shosuae  się  przepisów  ushawy  Oruynacaa 

pouahwowa, oraz wswazania organów uo hego uprawnionych 

 Na podstawie art. 1a ust 2 pkt 15 ustawy z dnia a marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591ze zmianami) 
oraz art. 43 ust. 2 ustawy z  dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249  poz. 2104) uchwala sin  co nastnpuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania  od-
raczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płat-
ności na rzecz Gminy Bolesławiec i jej jednostek orga-
nizacyjnych z tytułu należności pieninżnych  do któ-
rych nie stosuje sin przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 roku – Ordynacja podatkowa  zwanych dalej 
„należnościami” wobec osób fizycznych  osób praw-
nych  a także jednostek organizacyjnych nieposiadają-
cych osobowości prawnej  zwanych dalej „dłużnika-
mi”. 

§ 2 

1. Należność może być umorzona w całości lub 
w cznści  jeśli: 
1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego mająt-

ku lub pozostawił ruchomości niepodlegające 
egzekucji na podstawie odrnbnych przepisów  
a spadek po nim został przez spadkobierców od-
rzucony  

2) w wyniku postnpowania egzekucyjnego lub na 
podstawie innych okoliczności lub dokumentów 
stwierdzono  że dłużnik nie posiada majątku  
z którego można by dochodzić należności  

3) należności nie ściągninto w toku zakończonego 
postnpowania likwidacyjnego lub upadłościowe-
go  

4) w wyniku postnpowania wyjaśniającego prze-
prowadzonego przez organ uprawniony wskaza-
ne zostało  że dłużnik ze wzglndu na swoją sy-
tuacjn rodzinną  majątkową i finansową nie jest 
w stanie uiścić należności  a ściąganie jej zagro-
ziłoby egzystencji jego oraz rodziny  

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie  że w po-
stnpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sin kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności  

6) nie można ustalić osoby dłużnika  
7) przemawiają za tym uzasadnione wzglndy spo-

łeczne i gospodarcze albo jest ono uzasadnione 
ważnym interesem dłużnika. 

2. Umorzenie należności głównej powoduje również 
umorzenie należności ubocznych w całości lub 
w takiej cznści  w jakiej została umorzona należ-
ność główna. 

3. Umorzenie należności  za którą odpowiada solidar-
nie wincej niż jeden dłużnik  może nastąpić  gdy 

okoliczności uzasadniające umorzenie  o którym 
mowa w ust. 1  zachodzą co do wszystkich zobo-
wiązanych. 

4. Jeśli rozstrzygnincie o umorzeniu dotyczy cznści 
należności  należy w nim określić termin zapłaty 
pozostałej cznści należności. W przypadku gdy 
dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty  rozstrzygnin-
cie o umorzeniu podlega uchyleniu  a należność 
w całości staje sin natychmiast wymagalna. 

5. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek 
dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela. 

§ 3 

Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi 
być poprzedzona postnpowaniem wyjaśniającym  któ-
re wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia 
wymienionych w § 2 ust. 1. 

§ 4 

1. Do umarzania należności uprawiony jest: 
1) Wójt Gminy Bolesławiec  jeżeli kwota należności 

nie przekracza jednorazowo 10.000 zł  
2) Wójt Gminy Bolesławiec  po zasingninciu opinii 

Komisji Budżetu i Infrastruktury Rady Gminy  je-
żeli kwota należności wynosi powyżej kwoty 
10.000 zł. 

2. Orzy określeniu wysokości wierzytelności uwzglnd-
nia sin wyłącznie wierzytelność główną. 

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające 
z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. 

§ 5 

1. W przypadkach uzasadnionym wzglndami społecz-
nymi lub gospodarczymi Wójt Gminy działając na 
zasadach określonych w § 4  na wniosek dłużnika  
może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości 
lub cznści należności lub rozłożyć płatność całości 
lub cznści należności na raty na okres nie dłuższy 
niż 24 miesiące  licząc od dnia złożenia wniosku. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwier-
dzające sytuacje ekonomiczną wnioskodawcy. 

2. Od należności głównej  której termin zapłaty odro-
czono lub które rozłożono na raty  pobiera sin 50% 
aktualnych stawek odsetek ustawowych. 

3. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odro-
czenia lub rozłożenia na raty  odsetki liczone są 
w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. 
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4. Jeśli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości należności  której termin płatności odro-
czono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalo-
nych rat  należność pozostała do zapłaty staje sin 
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami usta-
wowymi lub umownymi. 

§ 6 

Umarzanie należności  a także udzielanie ulg w ich 
spłacaniu  o których mowa w § 2  nastnpuje: 
1) w odniesieniu do należności o charakterze admini-

stracyjnym w drodze decyzji administracyjnej  
2) w odniesieniu do należności wynikających ze sto-

sunków cywilnoprawnych w drodze porozumienia  
3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 6 

w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

§ 7 

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności 
przez przedsinbiorców  stosuje sin dodatkowo przepisy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postnpowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 123  poz. 1291). 

§ a 

Traci moc uchwała nr VI/45/03 Rady Gminy Bolesła-
wiec z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad 
i trybu umarzania  odraczania terminów płatności 
i rozkładania na raty wierzytelności jednostek organi-
zacyjnych Gminy Bolesławiec. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza sin Wójtowi Gminy. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

 ORZgWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JAN DURDA 
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 PREZES  Ooznań  dnia 2a czerwca 2006 r. 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OOO-4210-26(6)/2006/9356/I/gDK 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postnpo-
wania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 9a  poz. 1071  z 2001 r. 
Nr 49  poz. 509  z 2002 r. Nr 113  poz. 9a4  Nr 153  poz. 1271 i Nr 169  
poz. 13a7  z 2003 r. Nr 130  poz. 11aa i Nr 170  poz. 1660  z 2004 r. 
Nr 162  poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64  poz. 565  Nr 7a  poz. 6a2 
i Nr 1a1  poz.1524) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 
1997 r. – Orawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr a9  poz. 625 i Nr 104  
poz. 70a) 

po rozpahrzeniu wnioswu 

zawartego w piśmie z 9 czerwca 2006 r. znak: ZgC-Z-651-3-1/2006 uzu-
pełnionego pismami z 26 czerwca 2006 r. znak: ZgC-Z-651-a3-1/2006 oraz 
znak: ZgC-Z-651-a4-1/2006 

Woaswowea Agencai Mieszwaniowea 
z sieuzibą w Warszawie 

Zespół Energehywi Cieplnea 
Woaswowea Agencai Mieszwaniowea Obszar ZEC „Zachóu” 

z sieuzibą w Bieuruswu 

posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIO) 526-103-a1-22 
zwanej dalej „Orzedsinbiorstwem” 

poshanawiam 

zatwierdzić dokonaną przez Orzedsinbiorstwo zmiann taryfy w zakresie stawek opłat za ciepło  która to zmiana 
stanowi załącznik do niniejszej decyzji w cznści dotyczącej prowadzonej przez to Orzedsinbiorstwo działalności 
gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców ciepła wytwarzanego w dziewinciu źródłach ciepła 
zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. 
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UZASADNIENIE 

Decyzją z 12 października 2005 r. nr OOO-4210-34(9)/2005/9356/I/ASz Orezes URg zatwierdził  na okres do 
30 listopada 2006 r.  ustaloną przez Orzedsinbiorstwo taryfn dla ciepła  która została ogłoszona w Dzienniku 
Urzndowym Województwa Dolnośląskiego z 2a października 2005 r. Nr 226  poz. 3541. 

Oismem z 9 czerwca 2006 r.  które wpłynnło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzndu Regulacji gner-
getyki 9 czerwca 2006 r.  Orzedsinbiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmiann decyzji zatwierdzającej taryfn  
polegającą na zatwierdzeniu wyższych stawek opłat  za ciepło wytwarzane w źródłach ciepła sprzedawcy opa-
lanych gazem ziemnym oraz niższych stawek opłat za ciepło wytwarzane w źródłach ciepła sprzedawcy zlokali-
zowanych w miejscowościach: Strzegom i Świntoszów  w których zmieniono paliwo z dotychczas stosowane-
go oleju opałowego oraz gazu propan butan na gaz ziemny.  

Uzasadnieniem podwyżki stawek opłat są wyższe koszty pozyskania paliwa gazowego stosowanego w czte-
rech źródłach ciepła  w porównaniu do kosztów  na podstawie których dokonano kalkulacji stawek opłat za 
ciepło  zawartych w obecnie obowiązującej taryfie. Natomiast dla pinciu źródeł ciepła  w których nastąpiła 
zmiana paliwa z oleju opałowego oraz gazu propan-butan na gaz ziemny  obniżono stawki opłat za ciepło ze 
wzglndu na niższe koszty zużycia gazu ziemnego w porównaniu do kosztów  na podstawie których ustalono 
dotychczas obowiązujące stawki opłat. Koszty zużycia gazu ziemnego ustalono według ostatniej podwyżki cen 
paliw gazowych dokonanej w taryfie Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  
która weszła w życie od 1 kwietnia 2006 r.  co stanowi okoliczność przewidzianą w § 27 rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki i Oracy z 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 1a4  poz. 1902). 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postnpowania administracyjnego  decyzja ostateczna  na mocy której strona na-
była prawo  może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji pu-
blicznej  który ją wydał  lub przez organ wyższego stopnia  jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają sin uchy-
leniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Zważywszy  iż w powyższej sprawie uznałem  że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym pi-
śmie  umożliwiające zmiann decyzji  postanowiłem orzec jak w sentencji. 
 
 

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

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

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu  przytoczenie zarzutów  zwinzłe ich uzasad-
nienie  wskazanie dowodów  a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmiann decyzji w całości lub czn-
ści (art. 47949 Kodeksu postnpowania cywilnego). Ouwołanie należy przesłać na aures Zachouniego Ouuziału 
Terenowego Urzęuu Regulacai Energehywi, 61-561 Poznań, ul. Wierzbięcice 1. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Orawo energetyczne  zmiana 
taryfy dla ciepła zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Orawo energetyczne  zmiana taryfy dla ciepła może być wprowadzona 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania 
w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 Z upoważnienia Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki 

 DYREKTOR 
 ZACHODNIgGO ODDZIAŁU TgRgNOWgGO 
 URZĘDU RgGULACJI gNgRGgTYKI 
 z siedzibą w Ooznaniu 

 Henryk Kanoniczak 
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Załączniw uo uecyzai Prezesa 
Urzęuu Regulacai Energehywi 
z 28 czerwca 2006 r. (poz. 2231) 

 
 

Zmiana harymy ula ciepła 
w cznści dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych 

w województwie dolnośląskim 
Woaswowa Agencaa Mieszwaniowa 

ul. Elewhoralna 24, 00-892 Warszawa 
Zespół Energehywi Cieplnea Woaswowea Agencai Mieszwaniowea Obszar ZEC „Zachóu” 

z sieuzibą w Bieuruswu 
 
W „Taryfie dla ciepła” ustalonej przez Zespół  gnergetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZgC 
„Zachód” z siedzibą w Biedrusku  stanowiącej załącznik do decyzji Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki 
z 12 października 2005 r. nr OOO-4210-34(9)/2005/9356/I/ASz 
 

wprowauza się nashępuaące zmiany: 
 
1. W cznści III taryfy dla ciepła grupy taryfowe D-1.09.2.01  D-1.09.2.02  D-1.12.2.01  D-1.12.2.02 otrzymu-

ją brzmienie: 
D-1.09.2.01 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła sprzedawcy  zlokalizowanym w miej-
scowości Strzegom  przy ulicy Wojska Oolskiego  opalanym gazem ziemnym  
D-1.09.2.02 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła sprzedawcy  zlokalizowanym w miej-
scowości Strzegom  przy ulicy Szarych Szeregów  opalanym gazem ziemnym  
D-1.12.2.01 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy  zlokalizowanym w miejscowości 
Świntoszów  przy ulicy Klonowej  opalanym gazem ziemnym  w którym zainstalowana moc cieplna nie prze-
kracza 5 MW  bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze  
D-1.12.2.02 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła sprzedawcy  zlokalizowanym w miejscowości 
Świntoszów  przy ulicy Sztabowej  opalanym gazem ziemnym  w którym zainstalowana moc cieplna nie 
przekracza 5 MW  bezpośrednio zasilającym instalacje odbiorcze. 

2. W cznści IV taryfy dla ciepła ulega zmianie wysokość stawek opłat dla grup odbiorców podanych poniżej:  
 

stawka opłaty miesincznej 
za zamówioną moc cieplną 

zł/MW/m-c 

stawka opłaty za ciepło 
zł/GJ grupa odbiorców 

netto brutto netto brutto 
D-1.03.4.01 5 97a a5 7 294 20 33 67 41 0a 
D-1.04.4.01 5 142 79 6 274 20 42 61 51 9a 
D-1.09.2.01 7 999 22 9 759 04 36 00 43 92 
D-1.09.2.02 5 a14 43 7 093 61 34 4a 42 07 
D-1.11.4.01 a 249 a9 10 064 a7 34 26 41 a0 
D-1.12.2.01 5 322 60 6 493 57 35 01 42 71 
D-1.12.2.02 6 346 a6 7 743 17 35 20 42 94 
D-1.12.3.01 4 737 15 5 779 32 47 24 57 63 
D-1.13.4.01 5 a57 30 7 145 91 32 07 39 13 

 
W podanych powyżej stawkach opłat brutto uwzglndniono podatek od towarów i usług (VAT) w wyso-
kości 22%. 

 
 Z upoważnienia 
 Dyrektora Zespołu gnergetyki Cieplnej 
 Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
 
 SZgF OBSZARU ZACHÓD 
 Zespołu gnergetyki Cieplnej WAM 
 w Biedrusku 

 Paweł ChoPewił ki 
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 PREZES  Wrocław  dnia 29 czerwca 2006 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-20/2006/193/V-A/DT 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2  art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Orawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr a9  poz. 625 ze  zmianami) oraz w związku z art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postnpowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 9a ze zmianami)  

po rozpahrzeniu wnioswu 

z dnia 19 kwietnia 2006 r. 

uzupełnionego pismami z dnia 5 i 25 maja oraz 1  6  9  27 i 2a czerwca 
2006 r. 

Przeusiębiorshwa Energehywi Cieplnea 
Spółwa Awcyana 
w Wałbrzychu 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny RgGON a906a3550  
zwanego w dalszej cznści decyzji „Orzedsinbiorstwem”  

poshanawiam 
 
zahwieruzić harymę ula ciepła ustaloną przez wymienione Orzedsinbiorstwo  stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji  na okres do 31 lipca 2007 r. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postnpowania administracyjnego  w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Orawo energetyczne  na wniosek Orzedsinbiorstwa posiadającego koncesje z dnia 
12 listopada 199a r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/494/193/U/OT-6/9a/AŁ  ze zmianami: 
 z dnia 24 października 2000 r. nr WCC/494A/193/W/3/2000/RW  
 z dnia 27 marca 2001 r. nr WCC/494B/193/W/3/2001/RW  
 z dnia 9 stycznia 2002 r. nr WCC/494C/193/W/3/2002/RW  
 z dnia 7 stycznia 2003 r. nr WCC/494D/193/W/OWR/2003/MB   
 z dnia 16 stycznia 2004 r. nr WCC/494g/193/W/OWR/2004/HC  
 z dnia 30 grudnia 2004 r. nr WCC/494F/193/W/OWR/2004/DT  
 z dnia 4 listopada 2005 r. nr WCC/494G/193/W/OWR/2005/JK  
 z dnia 31 stycznia 2006 r. nr WCC/494H/193/W/OWR/2006/MK  
– przesyłanie i dystrybucjn ciepła nr OCC/520/193/U/OT-6/9a/AŁ  ze zmianami: 
 z dnia 17 grudnia 1999 r. nr OCC/520/S/193/U/3/99  
 z dnia 24 października 2000 r. nr OCC/520A/193/W/3/2000/RW  
 z dnia 4 listopada 2005 r. nr OCC/520B/193/W/OWR/2005/JK  
 z dnia 31 stycznia 2006 r. nr OCC/520C/193/W/OWR/2006/MK  
w dniu 19 kwietnia 2006 r. zostało wszcznte postnpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
ciepła  ustalonej przez to Orzedsinbiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Orawo energetyczne  przedsinbiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania  przesyłania i dystrybucji ciepła ustalają 
taryfy dla ciepła  które podlegają zatwierdzeniu przez Orezesa URg. 

W trakcie postnpowania administracyjnego  na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono  że Orzedsin-
biorstwo opracowało taryfn zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Orawo energetyczne oraz 
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Oracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 1a4  poz. 1902) zwa-
nego dalej rozporządzeniem taryfowym.  
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Oceny kosztów uzasadnionych służących do ustalenia bazowych cen i stawek opłat dokonano na podstawie 
uzasadnionych jednostkowych kosztów  planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy  określonych 
z uwzglndnieniem uzasadnionych jednostkowych kosztów wynikających z kosztów poniesionych w roku kalen-
darzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy  na podstawie sprawozdania finansowego  zbadane-
go zgodnie z przepisami o rachunkowości (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). 

Udział opłat stałych  w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła  
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Orawo energetyczne został przyjnty zgodnie z wnioskiem Orzedsin-
biorstwa  ponieważ zapewnia ochronn interesów odbiorców.  

Orezes URg nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w § 25 ust. 9 rozporządzenia taryfowego  do okre-
ślenia projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Orzedsinbiorstwa poprzez ustalenie współczynni-
ków korekcyjnych Xw.  

Orezes URg ustalił wysokość uzasadnionego zwrotu z kapitału  o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 usta-
wy – Orawo energetyczne. 

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła określono zgodnie z wnioskiem Orzedsinbiorstwa. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w rozstrzygninciu. 
 

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

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

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu  przytoczenie zarzutów  zwinzłe ich uzasad-
nienie  wskazanie dowodów  a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmiann decyzji w całości lub 
w cznści (art. 47949 Kodeksu postnpowania cywilnego). 

Ouwołanie należy przesłać na aures Połuuniowo-Zachouniego Ouuziału Terenowego Urzęuu Regulacai Energe-
hywi – ul. Marszałwa Józema Piłsuuswiego 49–57, 50-032 Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Orawo energetyczne  taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Orawo energetyczne  Orzedsinbiorstwo wprowadza taryfn do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzndowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 Z upoważnienia Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki 

 DYREKTOR 
 OOŁUDNIOWO-ZACHODNIgGO 
  ODDZIAŁU TgRgNOWgGO 
 URZĘDU RgGULACJI gNgRGgTYKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Wincenty Ręka  
 
 

Przeusiębiorshwo Energehywi Cieplnea w Wałbrzychu 
Spółwa Awcyana 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki 
z dnia 29 czerwca 2006 r. nr OWR-4210-20/2006/193/V-A/DT 

 
I. Poaęcia używane w harymie 

ushawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Orawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr a9  poz. 625 
i Nr 104  poz. 70a)  

rozporząuzenie harymowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Oracy 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 1a4  poz. 1902)   

rozporząuzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki i Oracy z dnia 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)   
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haryma – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania  opracowany przez przedsinbiorstwo ener-
getyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla okre-
ślonych w nim odbiorców w trybie określonym usta-
wą   

sprzeuawca, przeusiębiorshwo energehyczne – Orzed-
sinbiorstwo gnergetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Wałbrzychu  prowadzące działalność gospo-
darczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dys-
trybucji ciepła   

oubiorca – każdy  kto otrzymuje lub pobiera ciepło na 
podstawie umowy z przedsinbiorstwem energetycz-
nym   

źróuło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub insta-
lacje służące do wytwarzania ciepła   

lowalne źróuło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło 
ciepła  które bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze 
w tym obiekcie   

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje  służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do wnzłów cieplnych   

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej  doprowadza-
jący ciepło wyłącznie do jednego wnzła cieplnego albo 
odcinek zewnntrznych instalacji odbiorczych za gru-
powym wnzłem cieplnym lub źródłem ciepła  łączący 
te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach  

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub in-
stalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych   

inshalacaa oubiorcza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje  służące do transportowania ciepła lub 
ciepłej wody z wnzłów cieplnych lub źródeł ciepła do 
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody 
w obiekcie   

obiewh – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi   

uwłau pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrnbnymi przepisami  zespół 
urządzeń  służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła  których wskazania stanowią podstawn 
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła   

grupa harymowa – grupa odbiorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło  z któ-
rymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych 
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stoso-
wania   

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostar-
czonego do podgrzania określonego nośnika ciepła 
albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w ciągu 
godziny   

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcn 
najwinksza moc cieplna  jaka w ciągu roku wystnpuje 
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych  któ-
ra zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbndna 
do zapewnienia:  
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatyw-

nej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach   

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
w punktach czerpalnych   

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji   

warunwi obliczeniowe:  
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycz-

nego określona dla strefy klimatycznej  w której 
zlokalizowane są obiekty  do których jest dostar-
czane ciepło  

b) normatywna temperatura ciepłej wody  

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy  z całkowitym albo cznściowym po-
mininciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub po-
przez ingerencjn w ten układ mającą wpływ na zafał-
szowanie pomiarów dokonywanych przez układ po-
miarowo-rozliczeniowy.  

II. Zawres uziałalności gospouarczea związanea 
z zaopahrzeniem w ciepło 

Orzedsinbiorstwo gnergetyki Cieplnej SA prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie Wałbrzycha  
Żarowa i Kowar na podstawie udzielonych przez Ore-
zesa Urzndu Regulacji gnergetyki koncesji z dnia 
12 listopada 199a r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCC/494/193/U/OT-6/ 

/9a/AŁ  ze zmianami: 
z dnia 24 października 2000 r. nr WCC/494A/193/ 
/W/3/2000/RW  
z dnia 27 marca 2001 r. nr WCC/494B/193/ 
/W/3/2001/RW  
z dnia 9 stycznia 2002 r. nr WCC/494C/193/ 
/W/3/2002/RW  
z dnia 7 stycznia 2003 r. nr WCC/494D/193/W/ 
/OWR/2003/MB   
z dnia 16 stycznia 2004 r. nr WCC/494g/193/W/ 
/OWR/2004/HC  
z dnia 30 grudnia 2004 r. nr WCC/494F/193/W/ 
/OWR/2004/DT  
z dnia 4 listopada 2005 r. nr WCC/494G/193/W/ 
/OWR/2005/JK  
z dnia 31 stycznia 2006 r. nr WCC/494H/193/W/ 
/OWR/2006/MK  

– przesyłanie i dystrybucjn ciepła nr OCC/520/193/U/ 
/OT-6/9a/AŁ  ze zmianami: 
z dnia 17 grudnia 1999 r. nr OCC/520/S/193/U/ 
/3/99  
z dnia 24 października 2000 r. nr OCC/520A/193/ 
/W/3/2000/RW  
z dnia 4 listopada 2005 r. nr OCC/520B/193/ 
/W/OWR/2005/JK  
z dnia 31 stycznia 2006 r. nr OCC/520C/193/W/ 
/OWR/2006/MK. 

III. Pouział oubiorców na grupy harymowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego w ni-
niejszej taryfie wyodrnbniono nastnpujące grupy tary-
fowe: 

Grupa A1 – odbiorcy  którym ciepło dostarczane jest 
z ciepłowni sprzedawcy przy ulicy Ogrodowej i ulicy 
Długiej  za pośrednictwem sieci ciepłowniczej oraz 
wnzłów cieplnych sprzedawcy  
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Grupa A2 – odbiorcy  którym ciepło dostarczane jest 
z ciepłowni sprzedawcy przy ulicy Ogrodowej i ulicy 
Długiej  za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprze-
dawcy oraz wnzłów cieplnych odbiorcy eksploatowa-
nych przez sprzedawcn  

Grupa B – odbiorcy  którym ciepło dostarczane jest 
bezpośrednio z ciepłowni sprzedawcy przy ulicy 
Uczniowskiej  

grupa C2 – odbiorcy  którym ciepło dostarczane jest 
z ciepłowni przy ulicy Łokietka w Żarowie  za pośred-
nictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy oraz wnzłów 
cieplnych odbiorcy eksploatowanych przez sprzedaw-
cn  

grupa D2 – odbiorcy  którym ciepło dostarczane jest 
z ciepłowni w Kostrzycy  za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej parowej sprzedawcy  

grupa E2 – odbiorcy  którym ciepło dostarczane jest 
z ciepłowni w Kostrzycy za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej wodnej sprzedawcy oraz wnzłów cieplnych 
odbiorcy  

Grupy G – odbiorcy  którym ciepło dostarczane jest 
z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem  

Grupa O – odbiorcy  którym ciepło dostarczane jest 
z lokalnego źródła ciepła opalanego olejem. 

IV. Rouzaae oraz wysowość cen i shawew opłah 
 
4.1 Ceny i shawwi opłah za ciepło 
 

Grupa A1 
Wałbrzych 

ul. Ogrouowa, ul. Długa 
Wysokość cen i stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 32 261 71 39 359,29 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesinczna 2 6aa 4a 3 279,95 

Cena ciepła zł/GJ 26 a2 32,72 
Cena nośnika ciepła zł/m3 13 00 15,86 

zł/MW/rok a 600 41 10 492,50 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesinczna 716 70 874,37 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7 46 9,10 

 
 
 

Grupa A2 
Wałbrzych 

ul. Ogrouowa, ul. Długa 
Wysokość cen i stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 32 261 71 39 359,29 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesinczna 2 6aa 4a 3 279,95 

Cena ciepła zł/GJ 26 a2 32,72 
Cena nośnika ciepła zł/m3 13 00 15,86 

zł/MW/rok 6 714 62 8 191,84 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesinczna 559 55 682,65 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 5 93 7,23 

 
 
 

Grupa C2 
Żarów 

ul. Łowiehwa 
Wysokość cen i stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 62 529 15 76 285,56 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesinczna 5 210 76 6 357,13 

Cena ciepła zł/GJ 24 79 30,24 
Cena nośnika ciepła zł/m3 12 71 15,51 

zł/MW/rok 20 30a 45 24 776,31 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesinczna 1 692 37 2 064,69 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 7 6a 9,37 
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Grupa D2 
Kowary 

Ciepłownia w  Koshrzycy 
Wysokość cen i stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 35 04a 27 42 758,89 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesinczna 2 920 69 3 563,24 

Cena ciepła zł/GJ 20 49 25,00 
Cena nośnika ciepła zł/m3 10 13 12,36 

zł/MW/rok 10 265 9a 12 524,50 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesinczna a55 50 1 043,71 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ a 96 10,93 

 
 
 

Grupa E2 
Kowary 

Ciepłownia w  Koshrzycy 
Węzeł cieplny ul. Zamwowa 

Wysokość cen i stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 35 04a 27 42 758,89 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesinczna 2 920 69 3 563,24 

Cena ciepła zł/GJ 20 49 25,00 
Cena nośnika ciepła zł/m3 10 13 12,36 

zł/MW/rok 12 349 07 15 065,87 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesinczna 1 029 09 1 255,49 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 11 15 13,60 

 
 
 

Grupa G1 
Wałbrzych 

ul. Anuersa 66b 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 490 01 14 017,81 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 36 a0 44,90 
 
 
 

Grupa G2 
Wałbrzych 

ul. Anuersa 100 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 171 53 13 629,27 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 3a 21 46,62 
 
 
 

Grupa G3 
Wałbrzych 

ul. Anuersa 121 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 10 540 96 12 859,97 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 3a 41 46,86 
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Grupa G4 
Wałbrzych 

ul. Anuersa 143c 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 9 974 1a 12 168,50 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 3a 36 46,80 
 
 
 

Grupa G5 
Wałbrzych 

ul. Armii Kraaowea 33 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 174 61 13 633,02 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 39 64 48,36 
 
 
 

Grupa G6 
Wałbrzych 

ul. Buczwa 4 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej 
za zamówioną moc cieplną 

zł/MW/m-c 11 321 a3 13 812,63 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 39 73 48,47 
 
 
 

Grupa G7 
Wałbrzych 

ul. Chrobrego 1–3 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c a 557 37 10 439,99 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 40 17 49,01 
 
 
 

Grupa G8 
Wałbrzych 

ul. Chrobrego 25–27 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 12 a23 31 15 644,44 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 32 71 39,91 
 
 
 

Grupa G9 
Wałbrzych 

ul. Chrobrego 6–8 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 319 10 13 809,30 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 34 74 42,38 
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Grupa G10 
Wałbrzych 

ul. Daszyńswiego 12u 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 10 736 23 13 098,20 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 35 54 43,36 
 
 
 

Grupa G11 
Wałbrzych 

ul. Dubois 47 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 752 03 14 337,48 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 35 69 43,54 
 
 
 

Grupa G12 
Wałbrzych 

ul. 11 Lishopaua 16 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 12 390 47 15 116,37 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 39 01 47,59 
 
 
 

Grupa G13 
Wałbrzych 

ul. 11 Lishopaua 8 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 12 654 65 15 438,67 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 35 05 42,76 
 
 
 

Grupa G14 
Wałbrzych 

ul. Kaszubswa 16 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 499 53 14 029,43 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 35 a5 43,74 
 
 
 

Grupa G15 
Wałbrzych 

ul. Koshecwiego 2 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c a 406 a3 10 256,33 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 39 35 48,01 
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Grupa G16 
Wałbrzych 

ul. Limanowswiego 1–2 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 141 5a 13 592,73 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 35 a6 43,75 
 
 
 

Grupa G17 
Wałbrzych 

ul. Lubelswa 1 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 096 56 13 537,80 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 3a 50 46,97 
 
 
 

Grupa G18 
Wałbrzych 

ul. Lubelswa 4–6 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 10 209 40 12 455,47 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 39 49 48,18 
 
 
 

Grupa G19 
Wałbrzych 

ul. Niepouległości 141 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 9 613 50 11 728,47 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 3a a5 47,40 
 
 
 

Grupa G20 
Wałbrzych 

ul. Orzechowea 2–3 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 9 590 97 11 700,98 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 43 00 52,46 
 
 
 

Grupa G21 
Wałbrzych 

ul. Parwowa 15 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 10 641 64 12 982,80 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 35 02 42,72 
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Grupa G22 
Wałbrzych 

ul. 1 Maaa 105 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 7 4a5 9a 9 132,90 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 41 29 50,37 
 
 
 

Grupa G23 
Wałbrzych 

ul. 1 Maaa 149 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 6 261 03 7 638,46 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 44 42 54,19 
 
 
 

Grupa G24 
Wałbrzych 

ul. 1 Maaa 154 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 10 730 12 13 090,75 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 39 34 47,99 
 
 
 

Grupa G25 
Wałbrzych 

ul. 1 Maaa 97 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 7 226 92 8 816,84 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 41 94 51,17 
 
 
 

Grupa G26 
Wałbrzych 

ul. Piłsuuswiego 102 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 a39 25 14 443,89 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 3a 93 47,49 
 
 
 

Grupa G27 
Wałbrzych 

ul. Piłsuuswiego 47 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c a 9a2 21 10 958,30 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 40 70 49,65 
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Grupa G28 
Wałbrzych 

pl. Magishracwi 1 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 12 322 15 15 033,02 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 43 62 53,22 
 
 
 

Grupa G30 
Wałbrzych 

pl. Magishracwi 9 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 107 97 13 551,72 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 34 94 42,63 
 
 
 

Grupa G31 
Wałbrzych 

ul. Poczhowa 26 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 a77 04 14 489,99 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 35 a3 43,71 
 
 
 

Grupa G32 
Wałbrzych 

ul. Porcelanowa 6 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 9 56a 51 11 673,58 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 37 54 45,80 
 
 
 

Grupa G33 
Wałbrzych 

ul. Prolehariacwa 2 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 10 344 46 12 620,24 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 41 49 50,62 
 
 
 

Grupa G34 
Wałbrzych 

ul. Rahuszowa 5 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 9 693 47 11 826,03 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 39 24 47,87 
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Grupa G35 
Wałbrzych 

ul. Rynew 7–8 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej 
za zamówioną moc cieplną 

zł/MW/m-c a 917 73 10 879,63 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 37 52 45,77 
 
 
 

Grupa G36 
Wałbrzych 

ul. Szmiuha 11 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 10 726 49 13 086,32 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 40 55 49,47 
 
 
 

Grupa G38 
Wałbrzych 

ul. Szmiuha 4 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 1a6 41 13 647,42 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 34 77 42,42 
 
 
 

Grupa G40 
Wałbrzych 

ul. Wysocwiego 11a 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 4 069 37 4 964,63 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 47 7a 58,29 
 
 
 

Grupa G41 
Wałbrzych 

al. Wyzwolenia 11–19 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 10 290 30 12 554,17 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 36 5a 44,63 
 
 
 

Grupa G43 
Wałbrzych 

al. Wyzwolenia 44a 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 a31 05 14 433,88 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 34 76 42,41 
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Grupa O 
Wałbrzych 

ul. Glinicwa 4 
Wysokość stawek opłat 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
Stawka opłaty miesincznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MW/m-c 11 323 19 13 814,29 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 45 64 55,68 

   * Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 
 
 
4.2 Shawwi opłah za przyłączenie uo sieci ciepłowniczea 
 

Stawki opłat 
w terenie o średnio rozbudowanej 

infrastrukturze 
w terenie o rozbudowanej 

infrastrukturze 
Rodzaj przyłącza 

22Dn 
netto brutto netto brutto 

mm zł/mb zł/mb zł/mb zł/mb 

20 31 37,82 40 48,80 

25 40 48,80 52 63,44 

32 53 64,66 6a 82,96 

40 69 84,18 a9 108,58 

50 90 109,80 116 141,52 

65 121 147,62 156 190,32 

a0 160 195,20 207 252,54 

100 212 258,64 269 328,18 

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

V. Sposób obliczania opłah 

Miesięczna raha opłahy za zamówioną moc cieplną – 
pobierana w każdym miesiącu  stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną 
moc cieplną lub stawki opłaty miesincznej za zamó-
wioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

Opłaha za ciepło – pobierana za każdy miesiąc  w któ-
rym nastąpił pobór ciepła  stanowi iloczyn ilości do-
starczonego ciepła  ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego na przyłączu do wnzła cieplnego lub do ze-
wnntrznych instalacji odbiorczych  albo w innych miej-
scach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowie  oraz ceny ciepła lub stawki 
opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej. 

Opłaha za nośniw ciepła – pobierana za każdy miesiąc  
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła  stanowi ilo-
czyn ilości nośnika ciepła  ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego w wnźle cieplnym  oraz ceny nośnika 
ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Miesięczna raha opłahy shałea za usługi przesyłowe – 
pobierana w każdym miesiącu  stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za 
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Opłaha zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za 
każdy miesiąc  w którym nastąpił pobór ciepła  stano-
wi iloczyn ilości dostarczonego ciepła  ustalonej na 

podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do wn-
zła cieplnego lub do zewnntrznych instalacji odbior-
czych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksplo-
atacji urządzeń i instalacji określonych w umowie  oraz 
stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej 
grupy taryfowej. 

Opłaha za przyłączenie – obliczana jako iloczyn długo-
ści przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie  ustalonej 
w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 

VI. Warunwi shosowania cen i shawew opłah 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obo-
wiązują przy zachowaniu standardów jakościowych 
określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłącze-
niowego. 

W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego  
– niedotrzymania przez przedsinbiorstwo energetycz-

ne standardów jakościowych obsługi odbiorców  
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepła  
– nielegalnego pobierania ciepła  
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługu-

jących odbiorcy  
stosuje sin odpowiednio postanowienia rozdziału 4 
rozporządzenia taryfowego. 
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VII. Wprowauzanie zmian cen i shawew opłah 

Taryfa  po zatwierdzeniu przez Orezesa Urzndu Regu-
lacji gnergetyki  jest kierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolnośląskie-
go. 

Orzedsinbiorstwo wprowadza taryfn do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od daty jej opublikowania. 

Wszyscy odbiorcy bndą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat 
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia. 
 
 
 ORgZgS 

 FRANCISZEK WAŚNIOWSKI 
 
 
 

2233 

  

 PREZES  Wrocław  dnia 30 czerwca 2006 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-25/2006/375/VI-A/MB 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2  art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Orawo energetyczne (Dz. U. 
z 2006 r. i Nr a9  poz. 625 i Nr 104  poz. 70a)  

po rozpahrzeniu wnioswu 

z dnia 5 maja 2006 r. 

uzupełnionego pismami z dnia a i 12 czerwca 2006 r. 

Przeusiębiorshwa Energehywi Cieplnea Lubań 
Spółwa z ograniczoną oupowieuzialnością 

z siedzibą w Lubaniu 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny RgGON 230415042  
zwanego w dalszej cznści decyzji „Orzedsinbiorstwem”  

poshanawiam 
zahwieruzić harymę ula ciepła 

ustaloną przez wymienione Orzedsinbiorstwo  stanowiącą załącznik 
do niniejszej decyzji  na okres do 31 lipca 2007 r. 

 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postnpowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 9a  poz. 1071 z późn. zm.)  w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Orawo energetyczne  na wniosek Orzedsinbiorstwa posiadającego koncesje z dnia 1a sierpnia 199a r . 
na wytwarzanie ciepła nr WCC/6/375/U/1/9a/AO  ze zmianami z dnia 17 lutego 2000 r. 
nr WCC/6A/375/W/3/2000/BO  z dnia 7 maja 2001 r. nr WCC/6B/375/W/3/2001/BK  z dnia 21 lutego 2002 r. 
nr WCC/6C/375/W/OWR/2002/HC  z dnia 17 lutego 2003 r. nr WCC/6D/375/W/OWR/2003/TT  z dnia 
10 marca 2004 r. nr WCC/6g/375/W/OWR/2004/DT  z dnia a września 2005 r. nr WCC/6F/ 
/375/W/OWR/2005/GM oraz na przesyłanie i dystrybucjn ciepła nr OCC/3/375/U/1/9a/AO  ze zmianami z dnia 
5 maja 1999 r. nr OCC/3A/375/U/1/99  z dnia 30 lipca 1999 r. nr OCC/3/S/375/U/3/99  z dnia 21 lutego 
2002 r. nr OCC/3B/375/W/OWR/2002/HC  w dniu a maja 2006 r. zostało wszcznte postnpowanie administra-
cyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła  ustalonej przez to Orzedsinbiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Orawo energetyczne  przedsinbiorstwa energetyczne posiadające koncesje 
ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii  które podlegają zatwierdzeniu przez Orezesa URg oraz proponują 
okres ich obowiązywania. 

W trakcie postnpowania administracyjnego  na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono  że Orzedsin-
biorstwo opracowało taryfn zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Orawo energetyczne oraz 
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Oracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 1a4  poz. 1902). 
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Oceny kosztów uzasadnionych  stanowiących podstawn obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania 
cen i stawek opłat  dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego 
roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy  określonych na podstawie sprawozdania fi-
nansowego. 

Udział opłat stałych  w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła  
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Orawo energetyczne został przyjnty zgodnie z wnioskiem Orzedsin-
biorstwa  ponieważ zapewnia ochronn interesów odbiorców.  

Orezes URg nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w § 25 ust. 9 rozporządzenia taryfowego  do okre-
ślenia projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Orzedsinbiorstwa poprzez ustalenie współczynni-
ków korekcyjnych Xw.  

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła określono zgodnie z wnioskiem Orzedsinbiorstwa. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w rozstrzygninciu. 
 

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

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

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu  przytoczenie zarzutów  zwinzłe ich uzasad-
nienie  wskazanie dowodów  a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmiann decyzji w całości lub 
w cznści (art. 47949 Kodeksu postnpowania cywilnego). 

Ouwołanie należy przesłać na aures Połuuniowo-Zachouniego Ouuziału Terenowego Urzęuu Regulacai Energe-
hywi – ul. Marszałwa Józema Piłsuuswiego 49–57, 50-032 Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Orawo energetyczne  taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Orawo energetyczne  Orzedsinbiorstwo wprowadza taryfn do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzndowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 Z upoważnienia Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki 

 DYREKTOR 
 OOŁUDNIOWO-ZACHODNIgGO 
  ODDZIAŁU TgRgNOWgGO 
 URZĘDU RgGULACJI gNgRGgTYKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Wincenty Ręka  
 
 
 
 

Przeusiębiorshwo Energehywi Cieplnea Lubań Sp. z o.o. 
Pl. 3 Maaa 11, 59-800 Lubań 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki 
z dnia 30 czerwca 2006 r. nr OWR-4210-25/2006/375/VI-A/MB 

 
 

I. Obaaśnienia poaęć używanych w harymie 

1) ushawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Orawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr a9  
poz. 625 i Nr 104  poz. 70a)  

2) rozporząuzenie harymowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Oracy z dnia 30 lipca 2004 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 1a4  poz. 1902)  

3) rozporząuzenie przyłączeniowe – rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Oracy z dnia 30 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przy-
łączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz 
eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 167  
poz. 1751)   
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4) haryma – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania  opracowany przez przedsinbior-
stwo  energetyczne i wprowadzany  jako obowiązu-
jący dla określonych w nim odbiorców w trybie 
określonym ustawą  

  5) przeusiębiorshwo energehyczne, sprzeuawca – 
Orzedsinbiorstwo gnergetyki Cieplnej Lubań Sp. 
z o.o. z siedzibą w Lubaniu  prowadzące działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepła  

  6) oubiorca – każdy  kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsinbiorstwem ener-
getycznym  

  7) grupa harymowa – 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  

  a) źróuło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepła  

  9) lowalne źróuło ciepła – zlokalizowane w obiekcie 
źródło ciepła  bezpośrednio zasilające instalacje 
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie  

10) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje  służące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do wnzłów cieplnych  

11) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej  doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego wnzła ciepl-
nego  albo odcinek zewnntrznych instalacji odbior-
czych za grupowym wnzłem cieplnym lub źródłem 
ciepła  łączący te instalacje z instalacjami odbior-
czymi w obiektach  

12) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parame-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza 
oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do insta-
lacji odbiorczych  

13) grupowy węzeł cieplny – wnzeł cieplny obsługują-
cy wincej niż jeden obiekt  

14) inshalacaa oubiorcza – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje służące do transportowania cie-
pła lub ciepłej wody z wnzłów cieplnych lub źródeł 
ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru 
ciepłej wody w obiekcie  

15) zewnęhrzna inshalacaa oubiorcza – odcinki instala-
cji odbiorczych łączące grupowy wnzeł cieplny lub 
źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiek-
tach  

16) obiewh – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi  

17) uwłau pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrnbnymi przepisami zespół 
urządzeń służących do pomiaru ilości i parame-
trów nośnika ciepła  których wskazania stanowią 
podstawn do obliczenia należności z tytułu dostar-
czania ciepła  

1a) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika 
w ciągu godziny  

19) zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcn 
najwinksza moc cieplna  jaka w ciągu roku wystn-
puje w danym obiekcie dla warunków obliczenio-
wych  która zgodnie z warunkami technicznymi 
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 
obiektu jest niezbndna 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 instala-
cji  

20) warunwi obliczeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-

rycznego określona dla strefy klimatycznej  
w której zlokalizowane są obiekty  do których 
jest dostarczane ciepło  

b) normatywna temperatura ciepłej wody  

21) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy z przedsinbiorstwem energe-
tycznym  z całkowitym albo cznściowym pominin-
ciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub po-
przez ingerencjn w ten układ mającą wpływ na za-
fałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ 
pomiarowo-rozliczeniowy. 

II. Zawres uziałalności gospouarczea związanea 
z zaopahrzeniem w ciepło 

Orzedsinbiorstwo ciepłownicze prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania 
i dystrybucji ciepła. 

Działalność ta prowadzona jest na podstawie udzielo-
nych przez Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki kon-
cesji z dnia 1a sierpnia 199a r. na:  

wyhwarzanie ciepła nr WCC/6/375/U/1/98/AP  ze 
zmianami: 
– z dnia 17 lutego 2000 r. nr WCC/6A/375/W/3/ 

/2000/BO   
– z dnia 7 maja 2001 r. nr WCC/6B/375/W/3/ 

/2001/BK   
– z dnia 21 lutego 2002 r. nr WCC/6C/375/W/OWR/ 

/2002/HC   
– z dnia 17 lutego 2003 r. nr WCC/6D/375/W/OWR/ 

/2003/TT  
– z dnia 10 marca 2004 r. nr WCC/6g/375/W/OWR/ 

/2004/DT   
– z dnia a września 2005 r. nr WCC/6F/375/W/OWR/ 

/2005/GM  

przesyłanie i uyshrybucaę ciepła nr PCC/3/375/U/1/ 
/98/AP  ze zmianami: 
– z dnia 5 maja 1999 r. nr  OCC/3A/375/U/1/99   
– z dnia 30 lipca 1999 r. nr  OCC/3/S/375/U/3/99  
– z dnia 21 lutego 2002 r. nr OCC/3B/375/W/OWR/ 

/2002/HC.  

III. Pouział oubiorców na grupy harymowe 

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia tary-
fowego  w taryfie wyodrnbniono nastnpujące grupy 
taryfowe: 
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Grupa  C 1 Odbiorcy zasilani w ciepło ze źródeł ciepła 
sprzedawcy  za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 
sprzedawcy. 
Grupa  C 2 Odbiorcy zasilani w ciepło ze źródeł ciepła 
sprzedawcy  za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 
i indywidualnych wnzłów cieplnych sprzedawcy. 
Grupa  C 3 Odbiorcy zasilani w ciepło ze źródeł ciepła 
sprzedawcy  za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 
i grupowych wnzłów cieplnych sprzedawcy. 

Grupa  C 4 Odbiorcy zasilani w ciepło ze źródeł ciepła 
sprzedawcy  za pośrednictwem sieci ciepłowniczej 
i grupowych wnzłów cieplnych sprzedawcy oraz ze-
wnntrznych instalacji odbiorczych z układem pomiaro-
wo-kontrolnym zainstalowanym w obiekcie odbiorcy. 
Grupa  L 1 Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio 
z lokalnego źródła ciepła sprzedawcy przy ul. Kolejo-
wej 36. 

 
 

IV. Rouzaae oraz wysowość cen i shawew opłah 

1. Ceny i shawwi opłah za ciepło 

Grupy C 1, C 2, C 3, C 4 
 

Cena za zamówioną 
moc cieplną 

Cena 
ciepła 

Cena 
nośnika 
ciepła 

Stawka opłaty stałej 
za usługi przesyłowe 

Stawka 
opłaty 

zmiennej 
za usługi 

przesyłowe 
Wyszczególnienie 

zł/MW/rok 
rata 

miesinczna 
zł/GJ zł/m3 zł/MW/rok 

rata 
miesinczna 

zł/GJ 

netto 41 509 15 3 459 10 23 15 a 74 9 194 63 766 22 4 2a 
C 1 

brutto* 50 641 16 4 220 10 2a 24 10 66 11 217 45 934 79 5 22 
netto 41 509 15 3 459 10 23 15 a 74 16 a91 a1 1 407 65 7 64 

C 2 
brutto* 50 641 16 4 220 10 2a 24 10 66 20 60a 01 1 717 33 9 32 
netto 41 509 15 3 459 10 23 15 a 74 1a 602 16 1 550 1a a 44 

C 3 
brutto* 50 641 16 4 220 10 2a 24 10 66 22 694 64 1 a91 22 10 30 
netto 41 509 15 3 459 10 23 15 a 74 21 650 2a 1 a04 19 10 26 

C 4 
brutto* 50 641 16 4 220 10 2a 24 10 66 26 413 34 2 201 11 12 52 

 
 

Grupa L 1 
 

Stawka opłaty miesincznej za 
zamówioną moc cieplną 

Stawka opłaty 
za ciepło Wyszczególnienie 

zł/MW/m-c zł/GJ 
netto 7 329 1a 39 19 

L 1 
brutto* a 941 60 47 a1 

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

 
 
 
2. Shawwi opłah za przyłączenie uo sieci ciepłowniczea 
 

W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane bndą nastnpujące stawki opłat 
za przyłączenie do sieci: 

 
Wysokość stawek opłat Rodzaj przyłącza 

22Dn netto 
mm zł/mb 
25 a3 55 
32 111 a9 
40 129 49 
50 146 5a 

 
Do stawek opłat netto za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zostanie doliczony podatek od towarów i usług 
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
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V. Sposób obliczania opłah 

Miesięczna raha opłahy za zamówioną moc cieplną – 
pobierana w każdym miesiącu  stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną 
moc cieplną lub stawki opłaty miesincznej za zamó-
wioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 
Opłaha za ciepło – pobierana za każdy miesiąc  w któ-
rym nastąpił pobór ciepła  stanowi iloczyn ilości do-
starczonego ciepła  ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego na przyłączu do wnzła cieplnego albo 
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji  określonych  w umowach   oraz  ceny 
ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy tary-
fowej. 

Opłaha za nośniw ciepła – pobierana za każdy miesiąc  
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła  stanowi ilo-
czyn ilości nośnika ciepła  ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego w wnźle cieplnym lub w miejscu 
określonym w umowie  oraz ceny nośnika ciepła dla 
danej grupy taryfowej. 

Miesięczna raha opłahy shałea za usługi przesyłowe – 
pobierana w każdym miesiącu  stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za 
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Opłaha zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za 
każdy miesiąc  w którym nastąpił pobór ciepła  stano-
wi iloczyn ilości dostarczonego ciepła  ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do wn-
zła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umo-
wach  oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyło-
we dla danej grupy taryfowej. 

Opłaha za przyłączenie – obliczana jako iloczyn długo-
ści przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie  ustalonej 
w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 

VI. Warunwi shosowania cen i shawew opłah 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obo-
wiązują przy zachowaniu standardów jakościowych 
określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłącze-
niowego. 
W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego  
– niedotrzymania przez przedsinbiorstwo energetycz-

ne standardów jakościowych obsługi odbiorców  
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepła  
– nielegalnego pobierania ciepła   
– udzielania bonifikat i naliczenia upustów przysługu-

jących odbiorcy  
stosuje sin odpowiednio postanowienia rozdziału 4 
rozporządzenia taryfowego. 

VII. Wprowauzanie zmian cen i shawew opłah 

Taryfa  po zatwierdzeniu przez Orezesa Urzndu Regu-
lacji gnergetyki  jest kierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
Orzedsinbiorstwo wprowadza taryfn do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od daty jej opublikowania.  

Wszyscy odbiorcy bndą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia.  
 
 
 
 
 ORgZgS ZARZĄDU 

 MAREK KAMIŃSKI 
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 PREZES          Wrocław  dnia 11 lipca 2006 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-26/2006/1276/VII-A/DT 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2  art. 23 ust. 2 pkt 2  w związku z art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Orawo energetyczne (Dz. U. 
z 2006 r. Nr a9  poz. 625 i Nr 104  poz. 70a) oraz w związku z art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postnpowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2000 r. Nr 9a  poz. 1071  z 2001 r. Nr 49  poz. 509  z 2002 r. 
Nr 113  poz. 9a4  Nr 153  poz. 1271 i Nr 169  poz. 13a7  z 2003 r. 
Nr 130  poz. 11aa i Nr 170  poz. 1660  z 2004 r. Nr 162  poz. 1692 oraz 
z 2005 r. Nr 64  poz. 565  Nr 7a  poz. 6a2 i Nr 1a1  poz. 1524)  

po rozpahrzeniu wnioswu 

z dnia a maja 2006 r. 
uzupełnionego pismami z dnia 5 i 25 maja  27 czerwca oraz 7 lipca 2006 r. 

Zespołu Elewhrociepłowni Wrocławswich KOGENERACJA S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny RgGON: 93102006a 
zwanego w dalszej cznści decyzji „Orzedsinbiorstwem” 

poshanawiam 
 
 
zahwieruzić harymę ula ciepła ustaloną przez wymienione Orzedsinbiorstwo  stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji  na okres do 31 lipca 2007 r. 
 

UZASADNIENIE 
 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postnpowania administracyjnego  w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Orawo energetyczne  na wniosek Orzedsinbiorstwa posiadającego koncesje z dnia 
12 listopada 199a r. na: wytwarzanie ciepła nr WCC/5a3/1276/U/OT-6/9a/JK ze zmianami z dnia 29 czerwca 
2000 r. nr WCC/5a3A/1276/W/3/2000/gG  z dnia 21 grudnia 2001 r. nr WCC/5a3B/1276/W/3/2001/RW   
z dnia 15 listopada 2003 r. nr WCC/5a3C/1276/W/OWR/2003/MB  z dnia a lutego 2005 r. nr WCC/5a3D/ 
/1276/W/OWR/2005/GM i z dnia 12 grudnia 2005 r. nr WCC/5a3g/1276/W/3/2005/AWŚ oraz przesyłanie  
i dystrybucjn ciepła nr OCC/611/1276/U/OT-6/9a/JK ze zmianami z dnia 29 czerwca 2000 r. nr OCC/611A/ 
/1276/W/3/2000/gG  z dnia 21 maja 2003 r. nr OCC/611B/1276/W/OWR/2003/JK i z dnia 2a lutego 2005 r. 
nr OCC/611C/1276/W/OWR/2005/HC  w dniu a maja 2006 r. zostało wszcznte postnpowanie administracyjne 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła  ustalonej przez to Orzedsinbiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Orawo energetyczne  przedsinbiorstwa energetyczne posiadające koncesje na 
prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania  przesyłania i dystrybucji ciepła ustalają 
taryfy dla ciepła  które podlegają zatwierdzeniu przez Orezesa URg oraz proponują okres ich obowiązywania. 

W trakcie postnpowania administracyjnego  na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono  że Orzedsinbior-
stwo opracowało taryfn zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Orawo energetyczne oraz  
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Oracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych za-
sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 1a4  poz. 1902) zwa-
nego dalej rozporządzeniem taryfowym. 

Oceny kosztów uzasadnionych służących do ustalenia bazowych cen i stawek opłat dokonano na podstawie 
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy  określonych  
z uwzglndnieniem uzasadnionych jednostkowych kosztów wynikających z kosztów poniesionych w roku kalen-
darzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy  na podstawie sprawozdania finansowego  zbadane-
go zgodnie z przepisami o rachunkowości (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). 

Udział opłat stałych  w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła   
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Orawo energetyczne został przyjnty zgodnie z wnioskiem Orzedsin-
biorstwa  ponieważ zapewnia ochronn interesów odbiorców. 
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Orezes URg nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w § 25 ust. 9 rozporządzenia taryfowego  do określe-
nia projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Orzedsinbiorstwa poprzez ustalenie współczynników 
korekcyjnych Xw. 

Orezes URg ustalił wysokość uzasadnionego zwrotu z kapitału  o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy – 
Orawo energetyczne. 

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła określono zgodnie z wnioskiem Orzedsinbiorstwa. 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w rozstrzygninciu. 
 

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

i Konsumentów – za moim pośrednictwem  w terminie dwutygodniowym od dnia jej dornczenia (art. 30  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Orawo energetyczne oraz art. 47946 pkt l i art. 47947 § 1 Ko-
deksu postnpowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu  przytoczenie zarzutów  zwinzłe ich uzasad-
nienie  wskazanie dowodów  a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmiann decyzji w całości lub  
w cznści (art. 47949 Kodeksu postnpowania cywilnego). 

Ouwołanie należy przesłać na aures Połuuniowo-Zachouniego Ouuziału Terenowego Urzęuu Regulacai Energe-
hywi – ul. Marszałwa Józema Piłsuuswiego 49–57, 50-032 Wrocław. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Orawo energetyczne  taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Orawo energetyczne  Orzedsinbiorstwo wprowadza taryfn do stosowa-
nia nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzndowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 
 

Z upoważnienia Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki 

DYREKTOR 
OOŁUDNIOWO-ZACHODNIgGO   

ODDZIAŁU TgRgNOWgGO 
URZĘDU RgGULACJI gNgRGgTYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Wincenty Ręka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Elewhrociepłowni Wrocławswich 
KOGENERACJA S.A. 

 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki 
z dnia 11 lipca 2006 r. nr OWR-4210-26/2006/1276/VII-A/DT 

 
 
 

I. Poaęcia używane w harymie 

ushawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Orawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr a9  poz. 625  
i Nr 104  poz. 70a)  

rozporząuzenie harymowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Oracy 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 1a4  poz. 1902)  
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rozporząuzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki Oracy z dnia 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)  

haryma – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania  opracowany przez przedsinbiorstwo ener-
getyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla okre-
ślonych w nim odbiorców w trybie określonym usta-
wą  

sprzeuawca, przeusiębiorshwo energehyczne – Zespół 
glektrociepłowni Wrocławskich KOGgNgRACJA S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  prowadzące działalność go-
spodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania  
i dystrybucji ciepła  
oubiorca – każdy  kto otrzymuje lub pobiera ciepło na 
podstawie umowy z przedsinbiorstwem energetycz-
nym  
źróuło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub insta-
lacje służące do wytwarzania ciepła  
sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje  służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do wnzłów cieplnych  
obiewh – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi  
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej  doprowadza-
jący ciepło wyłącznie do jednego wnzła cieplnego  
węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub in-
stalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji 
ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych  
inshalacaa oubiorcza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do transportowania ciepła lub 
ciepłej wody z wnzłów cieplnych lub źródeł ciepła do 
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody 
w obiekcie  
uwłau pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrnbnymi przepisami  zespół 
urządzeń  służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła  których wskazania stanowią podstawn 
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła  
grupa harymowa – grupa odbiorców korzystających  
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło  z któ-
rymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych 
samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stoso-
wania  
moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostar-
czonego do podgrzania określonego nośnika ciepła 
albo ilość ciepła odebranego od tego nośnika w ciągu 
godziny  
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcn 
najwinksza moc cieplna  jaka w ciągu roku wystnpuje 
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych  któ-
ra zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbndna 
do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatyw-

nej temperatury i wymiany powietrza w pomiesz-
czeniach  

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
w punktach czerpalnych  

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji   
warunwi obliczeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycz-

nego określona dla strefy klimatycznej  w której 
zlokalizowane są obiekty  do których jest dostar-
czane ciepło (dla Wrocławia t zew. oblicz. = – 1a°C)  

b) normatywna temperatura ciepłej wody  
nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy  z całkowitym albo cznściowym po-
mininciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub po-
przez ingerencjn w ten układ mającą wpływ na zafał-
szowanie pomiarów dokonywanych przez układ po-
miarowo-rozliczeniowy. 

II. Zawres uziałalności gospouarczea związanea  
z zaopahrzeniem w ciepło 

Zespół glektrociepłowni Wrocławskich KOGgNgRACJA 
S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na 
terenie Wrocławia i Siechnic na podstawie udzielonych 
przez Orezesa Urzndu Regulacji gnergetyki koncesji  
z dnia 12 listopada 199a r. na: 
– wyhwarzanie ciepła nr WCC/5a3/1276/U/OT- 

-6/9a/JK ze zmianami z dnia 29 czerwca 2000 r.  
nr WCC/5a3A/1276/W/3/2000/gG  z dnia 21 grud-
nia 2001 r. nr WCC/5a3B/1276/W/3/2001/RW   
z dnia 15 listopada 2003 r. nr WCC/5a3C/1276/W/ 
/OWR/2003/MB i z dnia a lutego 2005 r. nr WCC/ 
/5a3D/1276/W/OWR/2005/GM  z dnia 12 grudnia 
2005 r. nr WCC/5a3g/1276/W/3/2005/AWŚ. 

– przesyłanie i uyshrybucaę ciepła nr OCC/611/1276/ 
/U/OT-6/9a/JK ze zmianami z dnia 29 czerwca 
2000 r. nr OCC/611A/1276/W/3/2000/gG  z dnia 
21 maja 2003 r. nr OCC/611B/1276/W/OWR/ 
/2003/JK i z dnia 2a lutego 2005 r. nr OCC/611C/ 
/1276/W/OWR/2005/HC. 

III. Pouział oubiorców na grupy harymowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego w ni-
niejszej taryfie wyodrnbniono nastnpujące grupy tary-
fowe: 

Grupa GW 1 – odbiorcy  którym ciepło dostarczane 
jest w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródeł 
ciepła sprzedawcy  

Grupa GW 2h – odbiorcy  którym ciepło dostarczane 
jest na potrzeby produkcji ogrodniczej w postaci gorą-
cej wody  za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprze-
dawcy  

Grupa GW 3 – odbiorcy  którym ciepło dostarczane 
jest w postaci gorącej wody  za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczej sprzedawcy  

Grupa PT – odbiorcy  którym ciepło dostarczane jest 
w postaci pary technologicznej bezpośrednio ze źródła 
ciepła sprzedawcy. 
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IV. Rouzaae oraz wysowość cen i shawew opłah 
 
1. Ceny i shawwi opłah za ciepło  
 

Grupa taryfowa GW 1 

Wysokość cen 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 26 66a 39 32 535 44 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesinczna 2 222 37 2 711 29 

Cena ciepła zł/GJ 20 06 24 47 
Cena nośnika ciepła (wody zminkczonej) zł/m3 7 05 a 60 

 

Grupa taryfowa GW 2h  

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 26 66a 39 32 535 44 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesinczna 2 222 37 2 711 29 

Cena ciepła zł/GJ 20 06 24 47 
Cena nośnika ciepła (wody zminkczonej) zł/m3 7 05 a 60 

zł/MW/rok 6 143 04 7 494 51 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesinczna 511 92 624 54 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 2 00 2 44 

 
Grupa taryfowa GW 3  

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 26 66a 39 32 535 44 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesinczna 2 222 37 2 711 29 

Cena ciepła zł/GJ 20 06 24 47 
Cena nośnika ciepła (wody zminkczonej) zł/m3 7 05 a 60 

zł/MW/rok 7 772 a1 9 4a2 a3 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesinczna 647 73 790 23 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 3 72 4 54 

 
Grupa taryfowa PT 

Wysokość cen 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 24 690 10 30 121 92 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesinczna 2 057 51 2 510 16 

Cena ciepła zł/GJ 19 a4 24 20 
Cena nośnika ciepła (wody zdeminerali-
zowanej) 

zł/m3 7 a6 9 59 

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

 
2 Shawwi opłah za przyłączenie uo sieci ciepłowniczea  
 

Technologia preizolowana Rodzaj przyłącza 
2 2 Dn Stawki opłat (netto) Stawki opłat (brutto)* 

mm zł/mb zł/mb 
32 153 1a6 66 
40 166 202 52 
50 1a2 222 04 
65 195 237 90 
a0 224 273 2a 
100 2a9 352 5a 
125 34a 424 56 

* Stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 
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V. Sposób obliczania opłah 

Miesięczna raha opłahy za zamówioną moc cieplną – 
pobierana w każdym miesiącu  stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną 
moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

Opłaha za ciepło – pobierana za każdy miesiąc  w któ-
rym nastąpił pobór ciepła  stanowi iloczyn ilości do-
starczonego ciepła  ustalonej na podstawie odczytów 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainsta-
lowanego na przyłączu do wnzła cieplnego albo  
w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji określonych w umowie  oraz ceny 
ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Opłaha za nośniw ciepła – pobierana za każdy miesiąc  
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła  stanowi ilo-
czyn ilości nośnika ciepła  ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego w miejscu określonym w umowie  
oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Miesięczna raha opłahy shałea za usługi przesyłowe – 
pobierana w każdym miesiącu  stanowi iloczyn zamó-
wionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za 
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Opłaha zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za 
każdy miesiąc  w którym nastąpił pobór ciepła  stano-
wi iloczyn ilości dostarczonego ciepła  ustalonej na 
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do wn-
zła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umo-
wie  oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 
dla danej grupy taryfowej. 

Opłaha za przyłączenie uo sieci – obliczana jako iloczyn 
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie  
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 

VI. Warunwi shosowania cen i shawew opłah 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obo-
wiązują przy zachowaniu standardów jakościowych 
określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłącze-
niowego. 
W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego  
– niedotrzymania przez przedsinbiorstwo energetycz-

ne standardów jakościowych obsługi odbiorców  
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 

sprzedaży ciepła  
– nielegalnego pobierania ciepła  
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługu-

jących odbiorcy  
stosuje sin odpowiednio postanowienia rozdziału 4 
rozporządzenia taryfowego. 

VII. Wprowauzanie zmian cen i shawew opłah 

Taryfa  po zatwierdzeniu przez Orezesa Urzndu Regu-
lacji gnergetyki  jest kierowana do ogłoszenia  
w Dzienniku Urzndowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
Orzedsinbiorstwo wprowadza taryfn do stosowania nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do  
45 dnia od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy bndą powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia. 

 
 
 
 
 

DYRgKTOR 
OROJgKTU TgCHNOLOGICZNgGO 

 DYRgKTOR  
HANDLU I ROZWOJU 

   
EUGENIUSZ KIERAT  MICHAEL KOWALIK 

OROKURgNT  CZŁONgJ ZARZĄDU 
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2235 

LISTA 

biegłych psychiahrów i psychologów w przeumiocie uzależnienia ou alwoholu, 
ushanowionych  przy  Sąuzie  Owręgowym  w  Jeleniea  Górze  weuług  shanu 

na uzień 1 czerwca 2006 r.  
 
 
 

Biegli psychiahrzy w przeumiocie uzależniania ou alwoholu 

Lp. Nazwisko i imin Adres do korespondencji Ustanowiony/a do: 
1 2 3 4 

  1. lek. psych. Gzubicki Wojciech ul. Jana Oawła II 4A/24 
59-700 Bolesławiec 
tel. 73a 03 54 lub 
      604 437 963 

31 XII 200a r. 

  2. lek. psych. Kocjan Tadeusz ul. Krótka 9 
59-920 Bogatynia 
skr. poczt. 11 
tel. 604 204 44a 

31 XII 2007 r. 

  3. lek. med. Ireneusz Kowalski ul. Aleja 1000-lecia 30 
59-700 Bolesławiec 
tel. 73a 03 3a 
      60a 494 761 

31 XII 200a r. 

  4. lek. psych. Tytko-Oachuta Małgorzata Kruszyn 
ul. Turkusowa 29 
59-700 Bolesławiec 
tel. 732 13 0a 

31 XII 2007 r. 

  5. lek. psych. Zasnpa Bogusław ul. Rolnicza 25 
59-921 Sieniawka 
tel. 649 47 01 
      602 a04 195 

31 XII 200a r. 

Biegli psycholouzy w przeumiocie uzależnienia ou alwoholu 

  1. mgr Baranowicz Anna ul. Czarnoleska 9 „0” 
5a-500 Jelenia Góra 
tel. 64 25 04a 

31 XII 200a r. 

  2. mgr Hryszkiewicz Grzegorz ul. Krakowska 9 
59-921 Opolno Zdrój 
tel. 77 3a 619 

31 XII 2007 r. 

  3. mgr Kiedel Anna Wojew. Szpital dla Nerwowo 
i Osychicznie Chorych 
Aleja 1000-lecia 30 
59-700 Bolesławiec 
tel. 73a 03 12 
      73a 03 51 

31 XII 200a r. 

  4. mgr Maja Kozłowska 5a-530 Kowary 
ul. Leśna 2/3 
tel. (075) 64 39 a65 
tel. k. 691 739 a65 

31 XII 2009 r. 

  5. mgr Krzywdziński Bogumił Aleja 1000-lecia 30 
59-700 Bolesławiec 
tel. 73a 04 20 

31 XII 2007 r. 

  6. mgr Kulesza Janusz ul. Matejki 4/3 
5a-500 Jelenia Góra 
tel. 643 14 14 

31 XII 2007 r. 

  7. mgr Kurowski Wiktor Andrzej ul. Rolnicza 25b 1/26 
59-921 Sieniawka 
tel. 77a 31 43 

31 XII 2007 r. 

  a. mgr Łukaszewska Agata Łużycki Oddział Straży Granicznej 
ul. Wojska Oolskiego 2 
tel. 725 55 32 
      601 573 257 

31 XII 200a r. 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 

  9. mgr Rzeszowska Katarzyna ul. Jarznbinowa 33 
59-700 Bolesławiec 
tel. 734 73 35 

31 XII 2007 r.  

10. mgr Oiotrowski Orzemysław ul. Łabska 2/3 
5a-560 Jeleia Góra 
tel. 693 54a 645 

31 XII 200a r.  

11. mgr Słabicka Regina Łużycki Oddział Straży Granicznej 
ul. Wojska Oolsiego 2 
59-a00 Lubań 
tel. 72 55 505 
      60a 441 502 

31 XII 200a r.  

12. mgr Tywonek-Cybulska Sylwia ul. 1 Maja 10 m. 5 
5a-53- Kowary 
tel. 76 14 190 
      693 341 391 

31 XII 2007 r. 

13. mgr Zielińska Teresa Orzychodnia Rejonowa SO ZZOZ 
Ooradnia Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu 
ul. Morcinka 7 
59-600 Lwówek Śląski 
tel. 7a2 44 32  

31 XII 2007 r. 
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ggzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

 – Dolnośląskiego Urzndu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze  5a-560 Jelenia Góra  ul. Hirszfelda 15A  tel. 0-75/764-72-99  

 – Dolnośląskiego Urzndu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy  59-220 Legnica  ul. F. Skarbka 3  tel. 0-76/a56-0a-00 w. 401  

 – Dolnośląskiego Urzndu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu  5a-300 Wałbrzych  ul. Słowackiego 23a-24  tel. 0-74/a49-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty   na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzndzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzndu  

50-951 Wrocław  pl. Oowstańców Warszawy 1  tel. 0-71/340-62-02  

Zbiory  Dziennika  Urzndowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzndowej Dolnośląskiego Urzndu Wojewódzkiego  

pl. Oowstańców Warszawy 1   50-951 Wrocław   tel. 0-71/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostnpna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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