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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA  

z dnia 28 października 2005 r. 

w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nie-
rrccomości  rrnnowycc oraz icc wydzierżawiania lrb naamr na okres 
                                        dłrższy niż nrzy lana 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 10 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty z 2001 r. Dz. U. Nr 112, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13, art. 11, art. 
15, art. 37 ust. 3, art. i8 ust. 1, art. 72 ust. ust. 3 pkt 5, art. 81 ust. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 2i1, poz. 2i03), art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu 
cywilnego Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Burmistrza Mieroszowa do dokonywa-
nia samodzielnie bez uzyskiwania zgody Rady Miejskiej 
czynności prawnych polegających na zbywaniu nieru-
chomości stanowiących własność Gminy z wyjątkiem 
czynności prawnych z zakresu gospodarki nierucho-
mościami polegających na: 
1) wnoszeniu nieruchomości jako wkłady niepieniężne 

(aporty) do spółek, 
2) dokonywaniu darowizny nieruchomości. 

§ 2 

Burmistrz Gminy Mieroszów zbywa nieruchomości 
gruntowe stanowiące własność Gminy Mieroszów na 
rzecz osób prawnych i fizycznych poprzez sprzedaż 
lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze prze-
targu, chyba że niniejsza uchwała lub inne przepisy 
prawa stanowią inaczej. 

§ 3 

Burmistrz Gminy Mieroszów zbywa nieruchomości 
gruntowe stanowiące własność Gminy na rzecz osób 
prawnych i fizycznych poprzez sprzedaż lub oddanie w 
użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej: 
1) przeznaczone na cele mieszkaniowe lub realizację 

urządzeń infrastruktury technicznej lub innych ce-
lów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane 
przez podmioty dla których są to cele statutowe  
i których dochody przeznacza się w całości na dzia-
łalność statutową, 

2) sprzedawane na rzecz osoby, która dzierżawi nieru-
chomość na podstawie umowy zawartej co naj-
mniej na 10 lat przed złożeniem wniosku o wykup, 
jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na pod-
stawie zezwolenia na budowę, 

3) których przeniesienie własności następuje na pod-
stawie art. 231 Kodeksu cywilnego. 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty do 50W  
ceny nieruchomości ustalonej, jeżeli jest ona sprze-
dawana: 
1) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej 

oraz innych celów publicznych; 
2) osobom fizycznym i osobom prawnym, które 

prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, 
kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, ba-
dawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową 
lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalno-
ścią zarobkową, a także organizacjom pożytku 
publicznego na cel prowadzonej działalności po-
żytku publicznego; 

3) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz samo-
rządu terytorialnego; 

1) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym 
uregulowane stosunki z państwem, na cele dzia-
łalności sakralnej; 

5) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których 
mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami; 
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i) spółdzielniom mieszkaniowym w związku  
z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni 
odrębnej własności lokali. 

2. Wyraża się zgodę na oddawanie nieruchomości na 
rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu te-
rytorialnego w użytkowanie wieczyste bez pobiera-
nia pierwszej opłaty. 

3. W przypadku oddania w trwały zarząd nieruchomo-
ści na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń in-
frastruktury technicznej i innych celów publicznych 
oraz jednostkom organizacyjnym, które prowadzą 
działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, 
leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-
rozwojową, wychowawczą, sportową lub tury-
styczną, na cele niezwiązane z działalnością zarob-
kową wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od 
opłat rocznych do 50W. 

1. Za nieruchomości wymienione w art. 72 ust. 3  
pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami opła-
ty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wyno-
szą 5W ceny. 

§ 5 

1. Burmistrz Gminy Mieroszów może nabywać do 
gminnego zasobu nieruchomości stanowiące wła-
sność osób fizycznych i prawnych oraz przysługu-
jące tym osobom prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych, uwzględniając potrzeby 
zabudowy i rozwoju gminy, a także obowiązek wy-
konywania zadań publicznych. 

2. W zakresie określonym w ust. 1 Burmistrz może: 
1) zawierać umowy kupna i zamiany nieruchomości 

oraz prawa użytkowania wieczystego; 
2) zawierać umowy dotyczące nieodpłatnego prze-

jęcia nieruchomości lub prawa użytkowania wie-
czystego. 

3. Cena nabycia własności lub prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości nie powinna przekra-
czać wartości ustalonej przez rzeczoznawcę mająt-
kowego. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych interesem gminy cena nabycia może być usta-
lona w drodze negocjacji. 

§ i 

W uzasadnionych przypadkach spowodowanych waż-
nym interesem inwestora, związanym z zamiarem po-
niesienia nakładów na nieruchomości gminnej, nieru-
chomości mogą być wydzierżawiane lub wynajmowa-
ne przez Burmistrza na okres dłuższy niż trzy lata jed-

nakże nie dłuższy niż 30 lat, po uzyskaniu opinii wła-
ściwej komisji Rady Miejskiej. 

§ 7 

1. Grunty stanowiące własność Gminy Mieroszów 
mogą być obciążane ograniczonymi prawami rze-
czowymi na rzecz Skarbu Państwa, jednostek sa-
morządu terytorialnego, innych podmiotów oraz 
osób fizycznych na zasadach określonych w usta-
wie powołanej w podstawie prawnej niniejszej 
uchwały. 

2. Obciążanie nieruchomości następuje za wynagro-
dzeniem z wyjątkiem obciążenia na rzecz Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, 
chyba że ustanowienie tego prawa nie powoduje 
zmniejszenia jej wartości. 

3. Obciążanie nieruchomości nie może powodować 
utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie  
z planem zagospodarowania przestrzennego. 

1. Wierzytelności Gminy z tytułu rozłożenia ceny 
sprzedanej nieruchomości lub opłat z tytułu użyt-
kowania wieczystego podlegają zabezpieczeniu hi-
potecznemu. 

§ 8 

Koszt przygotowania nieruchomości do zbycia, dzier-
żawy lub najmu oraz opłata sądowa i notarialna sta-
nowią koszt inwestora lub nabywcy. 

§ 9 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr nIIIr232r98 Rady Miejskiej Mieroszowa  
z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, wymiany, zbywania i obciążania nieru-
chomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
WIESŁAW MĄKA
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY  

z dnia 30 listopada 2005 r. 

w sprawie nadania Snanrnr Sekcai Dr   Mieaskicc w Oleśnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10 ust. 2 pkt 2, w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 201, 
poz. 208i ze zm.) postanawia się, co następuje: 
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§ 1 

Nadaje się Statut Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy  
w następującym brzmieniu: 

STATUT 
Sekcai Dr   Mieaskicc w Oleśnicy 

R o z d z i a ł   I 

Posnanowienia o  lne 

§ 1 

1. Sekcja Dróg Miejskich zwana dalej SDM jest jed-
nostką budżetową Miasta Oleśnicy, prowadzącą 
gospodarkę finansową w formie jednostki budże-
towej. 

2. SDM jest jednostką organizacyjną będącą zarządem 
drogi, przy pomocy której Burmistrz Miasta Oleśni-
ca jako zarządca dróg gminnych Miasta Oleśnicy 
wykonuje swoje obowiązki nałożone ustawą o dro-
gach publicznych oraz zawartymi porozumieniami. 

3. Do zadań SDM należą sprawy z zakresu planowa-
nia, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania  
i ochrony dróg, ulic, placów i chodników gminnych 
Miasta Oleśnicy oraz oznakowanie pionowe i po-
ziome dróg, ulic, placów i chodników. 

1. SDM może wykonać pod warunkiem zapewnienia 
odpowiednich środków również inne zadania zleca-
ne przez zarządcę z zakresu administracji publicz-
nej. 

§ 2 

SDM ma swoją siedzibę w Oleśnicy przy ul. B. Krzy-
woustego 31B. 

§ 3 

1. Organem sprawującym bezpośredni nadzór nad 
działalnością SDM jest Burmistrz Miasta Oleśnicy. 

2. Burmistrz Miasta Oleśnicy dokonuje okresowej oce-
ny działalności SDM w zakresie: 
a) prawidłowości wykorzystania środków finanso-

wych przeznaczonych na określone cele, 
b) utrzymanie w należytym stanie dróg, placów, 

chodników i ich oznakowanie, 
c) prawidłowości wykonywania zadań zleconych, 
d) Burmistrz Miasta Oleśnicy zatwierdza roczny 

plan finansowy. 
3. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz Mia-

sta Oleśnicy jest uprawniony do: 
a) określenia kierunków działania SDM, 
b) zatrudniania i zwalniania Dyrektora SDM, 
c) dokonywania oceny pracy Dyrektora SDM, 
d) dokonywania kontroli działalności SDM. 

R o z d z i a ł   II 

Przedmion i zakres działania SDM 

§ 1 

1. Do SDM jako do zarządu drogi należy wykonywanie 
części zadań spoczywających na zarządcy drogi,  
a w szczególności: 

1) pełnienie funkcji inwestora; 
2) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, dro-

gowych obiektów inżynierskich, urządzeń za-
bezpieczających ruch i innych urządzeń zwią-
zanych z drogą; 

3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 
1) przygotowanie infrastruktury drogowej dla po-

trzeb obronnych oraz wykonywanie innych za-
dań na rzecz obronności kraju; 

5) koordynacja robót w pasie drogowym; 
i) wydawanie przez upoważnionych pracowni-

ków SDM zezwoleń na zajęcie pasa drogowe-
go i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar 
pieniężnych; 

7) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mosto-
wych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie 
ich na żądanie uprawnionym organom; 

8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu 
dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na 
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

9) wykonywanie robót interwencyjnych, robót 
utrzymaniowych i zabezpieczających; 

10) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich 
użytkowników; 

11) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg  
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu 
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej ka-
tegorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa osób lub mienia; 

12) utrzymywanie zieleni przydrożnej; montaż  
i konserwacja tablic z nazwami ulic; 

13) zimowe utrzymanie dróg; 
11) utrzymanie wiat przystankowych komunikacji 

miejskiej. 
2. SDM realizuje zadania, o których mowa w ust. 1,  

w zakresie utrzymania i ochrony dróg publicznych 
i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii 
ruchu: 
− na drogach publicznych, których zarządca jest 

Burmistrz Miasta Oleśnicy (drogach gminnych), 
− na innych drogach publicznych, na podstawie 

porozumień zawartych z właściwymi zarządcami 
dróg, w zakresie określonym w porozumieniach. 

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres za-
dań komórek organizacyjnych i samodzielnych sta-
nowisk określa Regulamin Organizacyjny SDM 
opracowany przez Dyrektora SDM. 

R o z d z i a ł   III 

Gospodarka finansowa 

§ 5 

1. Gospodarka finansowa SDM prowadzona jest 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
jednostki budżetowej. 

2. Podstawą gospodarki finansowej SDM jest jego 
roczny plan finansowy określony w uchwale budże-
towej na dany rok. 

3. Na pokrycie działalności statutowej SDM uzyskuje 
środki z budżetu Miasta Oleśnicy. 

1. SDM rozlicza się z budżetem miasta za pośrednic-
twem wydziału finansowego Urzędu Miasta Oleśni-
cy. 

R o z d z i a ł   IV 

Or any SDM 

§ i 

1. Dyrektor SDM kieruje i zarządza jednostką w zakre-
sie określonym w pełnomocnictwie udzielonym 
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przez Burmistrza Miasta Oleśnica i reprezentuje ja 
na zewnątrz. 

2. Dyrektor prowadzi działalność statutową w zakre-
sie ustalonym planem finansowym. 

3. Dyrektor SDM podejmuje samodzielnie decyzje  
w zakresie ustalonym w planach finansowych  
i rzeczowych przyjętych do realizacji zadań budże-
towych oraz określonym w przepisach prawa pracy 
w stosunku do pracowników. 

§ 7 

Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora 
SDM należy: 
1) ustalenie wewnętrznej organizacji pracy SDM,  

a zwłaszcza określenia zakresu obowiązków, 
uprawnień, odpowiedzialności pracowników za-
trudnionych na stanowiskach kierowniczych i sa-
modzielnych, 

2) stosowanie sankcji służbowych wobec pracowni-
ków naruszających postanowienia regulaminu pracy 
oraz kierowanie do właściwych organów wniosków 
o pociągniecie do odpowiedzialności cywilnej lub 
karnej osób winnych spowodowania szkody mająt-
kowej, 

3) ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych 
SDM oraz zapewnienie sprawnego ich obiegu, 

1) określenie kierunków i przedmiotu kontroli we-
wnętrznej oraz podejmowanie decyzji zależnych od 
jej wyników. 

§ 8 

Dyrektor SDM realizuje swoje obowiązki i uprawnienia 
w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związ-
kowymi na zasadach określonych w ustawie o związ-
kach zawodowych. 

§ 9 

1. Dyrektor SDM wykonuje swoje obowiązki i zadania 
przy pomocy głównego księgowego. 

2. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 
głównego księgowego określają odpowiednie prze-
pisy. 

R o z d z i a ł   V 

Mienie 

§ 10 

Środki trwałe SDM stanowią mienie komunalne Miasta 
Oleśnicy. 

R o z d z i a ł   VI 

Posnanowienia końcowe 

§ 11 

1. Przekształcenia, podziału i likwidacji SDM może 
dokonać Rada Miasta Oleśnicy na warunkach i w 

trybie przewidzianym w obowiązujących przepi-
sach. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być 
dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla je-
go nadania. 

§ 12 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą 
moc: 
1) uchwała Rady Miejskiej Oleśnicy nr XXIIr 

r151r2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie 
nadania Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśni-
cy, 

2) uchwała Rady Miejskiej Oleśnicy nr XXVIr 
r171r2000 z dnia 21 października 2000 r. w 
sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
nr XXIIr151r2000 z dnia 29 maja 2000 r. w 
sprawie nadania Statutu Sekcji Dróg Miejskich w 
Oleśnicy, 

3) uchwała nr XXIXr209r2001 Rady Miejskiej Ole-
śnicy z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie zmia-
ny uchwały Rady Miejskiej nr XXVIr171r2000  
z dnia 21 października 2000 r. w sprawie zmia-
ny uchwały Rady Miejskiej nr XXIIr151r2000  
z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie nadania Sta-
tutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, 

1) uchwała nr XXXIIr255r05 Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian Sta-
tutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oleśnicy. 

§ 11 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 200i r. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7r2r0i z dnia 1 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § 11 we fragmencie:  
„i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 200i r.”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZPWODNICZACZ 
RADZ MIASTA 

 
RYSZARD ZELINKA
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84 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGSRZE 

z dnia 5 grudnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy „ Skwer Jana Pawła II ” na części Placr Piasn w 
w mieascowości Twardo  ra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 112, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada  Miejska w Twardogórze uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Dla działki oznaczonej ewidencyjnie nr 17 AM 25 
oraz części działki oznaczonej ewidencyjnie nr 15 
AM 25 obręb Twardogóra stanowiącej zieleń miej-
ską, przylegającą od strony skrzyżowania pl. Pia-
stów z ul. 1 Maja do dz. nr 17 AM 25, położoną  
w granicach zamkniętych drogą wojewódzką 118 
dokonuje się zmiany nazwy z pl. Piastów na 
„Skwer Jana Pawła II”. 

2. Położenie terenu, o którym mowa w ust. 1, przed-
stawia załącznik mapowy do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Twardogóra. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZPWODNICZICZ RADZ 
 

STANISŁAW ADAMSKI
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Załącznik nr 1 do rccwały Rady Mieaskiea 
w Twardo  rze z dnia 5  rrdnia 2005 r. 
(poz. 84) 
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85 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GSRZE 

z dnia 11 grudnia 2005 r. 

w sprawie określenia Re rlaminr dodank w do wyna rodzenia zasadnicze o 
oraz wyna rodzenia za  odziny ponadwymiarowe i  odziny doraźnycc za-
snępsnw dla narczycieli zanrrdnionycc w szkołacc i przedszkolacc 
                             prowadzonycc przez Gminę G ra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 112, 
poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr i2, poz. 558, Nr 113, poz. 981, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 211, poz.180i, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 1i2, 
poz. 15i8, oraz z 2001 r. Nr 102, poz.1055, Nr 11i, poz. 1203, Nr 1i7, 
poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1111, Nr 175, poz.1157) oraz art. 30 
ust.i i art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 2i stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1301, Nr 203, 
poz. 19ii, Nr 213,poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2001 r. Nr 9i, 
poz. 959, Nr 179, poz. 1815, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 1i7, poz. 1397, 
Nr 179, poz. 1187) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się Regulamin, który określa:  
1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funk-

cyjnego i za  warunki pracy, oraz szczegółowe wa-
runki ich przyznawania, 

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za 
wysługę lat, 

3) szczegółowy warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, 

1) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Góra. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszko-

le, 
2) uczniach – należy przez to rozumieć także wycho-

wanków. 
§ 3 

Dodanek monywacyany. 

1. Warunkiem przyznania  nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest: 

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne 
uczniów; 

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkur-
sach, turniejach, olimpiadach oraz w innych 
obszarach działań, związanych z realizowanym 
procesem dydaktycznym; 

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów poprzez kształtowanie po-
staw odpowiedzialności za własną edukację, 
planowania własnej przyszłości, pracy nad so-
bą oraz właściwych postaw moralnych i spo-
łecznych; 

1) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom 
i uzależnieniom; 

5) aktywne i efektywne działania na rzecz 
uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnie-

niem ich potrzeb, w szczególności w stałej 
współpracy z rodzicami, właściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomoc  socjal-
ną; 

i) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczysto-
ści szkolnych; 

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami działającymi w szkole; 

8) inicjowanie i stałe prowadzenia nadobowiąz-
kowych zajęć szkolnych i pozaszkolnych; 

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szcze-
gólnie zdolnego; 

10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowocze-
snych metod nauczania i wychowywania; 

11) skuteczne zarządzanie szkołą,  zapewniające 
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy.  

2. Środki finansowe przeznaczone na dodatki moty-
wacyjne wynoszą 2W wynagrodzenia zasadniczego 
wszystkich nauczycieli zatrudnionych w pełnym  
i niepełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Ustala się następujący podział środków przezna-
czonych na dodatek motywacyjny: 
80W w dyspozycji dyrektorów szkół,  
20W w dyspozycji burmistrza. 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas okre-
ślony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż  
i miesięcy. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły − 
burmistrz. 

i. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.  

§ 1 

Dodanek frnkcyany. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne sta-
nowisko kierownicze przewidziane w statucie szko-
ły przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dy-
rektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi  
szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowe-
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go następującego po trzech miesiącach nieobecno-
ści dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop 
wypoczynkowy. 

3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie 
funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego 
lub opiekuna stażu również przysługuje dodatek 
funkcyjny. 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowni-
czego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie 
stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-1r3r0i z dnia 1 stycznia 200i r. 
stwierdzono § 1 ust. 1). 
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-

rym  nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków 
związanych z powierzonym stanowiskiem kierow-
niczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprze-
stanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca – od tego dnia. 

i. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko-
ły ustala burmistrz w granicach stawek określonych 
w tabeli stawek dodatku funkcyjnego, uwzględnia-
jąc wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, zło-
żoność zadań wynikających z zajmowanego stano-
wiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole 
oraz wyniki pracy. 

7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrekto-
rów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kie-
rownicze ustala dyrektor szkoły.  

8. Dodatki funkcyjne dla wicedyrektorów nie mogą 
przekroczyć 80W kwoty dodatku funkcyjnego przy-
znanego dyrektorowi. 

Tabela stawek dodatku funkcyjnego 

Lp. Wyszcze  lnienie Kwona w złonycc 
1. Dyreknor szkoły 500−1 250 
2. Kierownik świenlicy szkolnea 2i0−110 
3. Opiekrn snażr   10 

20 zł − każdy następny stażysta odbywający w tym 
samym okresie staż 

1. Wyccowawca  klasy: 
−−−− oddział do 20 rczni w 
−−−− oddział od 21 rczni w do 26 rczni w  
−−−− oddział ponad 26 rczni w  

 
  30 
  35 
  10 

5. Doradca menodyczny 350−170  
 

§ 5 

Dodanek za warrnki pracy. 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za nrrdne wa-
rrnki pracy, z tytułu prowadzenia: 
a) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  z dziećmi 

i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu 
głębokim – w wysokości 10W otrzymywanego 
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, 

b) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifiko-
wanego do kształcenia specjalnego w wysokości 
20W stawki godzinowej nauczyciela za każdą 
efektywnie przepracowaną godzinę indywidual-
nego nauczania, 

2. Stawkę godzinową, o której mowa w ust. 1, ustala 
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
realizowanych przez nauczyciela.  

3. Dodatek za rciążliwe warrnki przysługuje nauczy-
cielowi, który prowadzi nauczanie dziecka upośle-
dzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym z orzeczeniem do nauczania specjalnego, 
pod warunkiem, że nauczanie prowadzone jest we-
dług odrębnego programu nauczania obowiązujące-
go w danym typie szkoły specjalnej,  
a zajęcia wychowawcze według odrębnego pro-
gramu wychowawczego opracowanego przez wy-
chowawcę – w wysokości 15W wynagrodzenia za-
sadniczego, 

1. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
warunki pracy nauczycielowi przysługuje jeden do-
datek w większej wysokości. 

§ i 
Dodanek za wysłr ę lan. 

Dodatek za wysługę  lat przysługuje za dni, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie  oraz za dni nie-
obecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub konieczności  osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

§ 7 

Wyna rodzenie za  odziny ponadwymiarowe i  odziny 
doraźnycc zasnępsnw. 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala 
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za wa-
runki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymia-
rowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w 
warunkach uprawniających do tego dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponadwy-
miarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczy-
ciela, o której mowa w ust. 1, ustala się mnożąc 
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tygodniowy obowiązkowy lub realizowany  wymiar 
zajęć przez 1,1i z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija 
się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-
dzinę. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i do-
raźne zastępstwa przysługuje za godziny faktycznie 
zrealizowane. 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w projekcie organizacyjnym nie przysługuje 
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z 
powodu przerw przewidzianych przepisami o orga-
nizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-1r3r0i z dnia 1 stycznia 200i r. 
stwierdzono § 7 ust. 1). 
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się ty-
godniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela 
pomniejszony o 1r5 tego wymiaru za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień 
ustawowo wolny od pracy. niczba godzin ponad-
wymiarowych, za które  przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż 
liczba godzin przydzielonych w projekcie organiza-
cyjnym. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-1r3r0i z dnia 1 stycznia 200i r. 
stwierdzono § 7 ust. 5 zdanie drugie uchwały). 

§ 8 
Dodanek mieszkaniowy. 

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa obo-
wiązującego wymiaru zajęć w szkole, położonej 
na terenie wiejskim przysługuje nauczycielski do-
datek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzin-
nego, zwany dalej „dodatkiem”, wypłacany co 
miesiąc w wysokości: 
1) dla 1 osoby – 1i zł, 
2) dla 2 osób – i1 zł, 
3) dla 3 osób − 77 zł, 
1) dla 1 i więcej osób – 92 zł. 

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszku-
jących: 
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła 

dochodów lub który jest nauczycielem, 
2) rodziców nauczyciela pozostających na  wy-

łącznym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do ukończenia przez nie 
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimna-
zjalnej, nie dłużej jednak przez okres pobierania 

nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 
roku życia, 

1) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 25 roku życia. 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własne-
go źródła dochodów. 

3. O wszelkich zmianach w stanie rodzinnym o któ-
rych mowa w ust. 2, będącym podstawą nalicze-
nia dodatku nauczyciel otrzymujący dodatek jest 
obowiązany niezwłocznie powiadomić organ przy-
znający dodatek. W przypadku niepowiadomienia 
organu przyznającego dodatek, nienależnie pobra-
ne przez nauczyciela świadczenie podlega zwro-
towi wraz z ustawowymi odsetkami. 

1. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkujące-
mu z nim stale, będącemu także nauczycielem, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości 
określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wska-
zują pracodawcę, który będzie im wypłacał doda-
tek. 

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lo-
kalu mieszkalnego. 

i. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, u wskazanego 
przez niego pracodawcy. 

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pra-
cy, a także w okresach: 
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek na-
uczycieli będących współmałżonkami. 

9. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi 
szkoły − burmistrz. 

10) Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożony zo-
stał wniosek o jego przyznanie. 

11) Dodatek jest wypłacany z dołu w terminie wypła-
ty wynagrodzenia. 

§ 9 

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w takim sa-
mym trybie, jak uchwalenie Regulaminu. 

§ 10 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 200i roku do 31 
grudnia 200i roku.  

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZPWODNICZACZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
STANISŁAW CIEBIEŃ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGSRZE 

z dnia 15 grudnia 2005 r. 

w sprawie wyrażenia z ody na rdzielenie bonifikany od opłany za przeksznał-
cenie prawa rżynkowania wieczysne o w prawo własności nierrccomości 
            wykorzysnywanycc lrb przeznaczonycc na cele mieszkaniowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 112, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-
mości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1159), w związku z art. i8 ust. 1 
pkt 1 i 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 2i1, poz. 2i03 ze zm.) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności osobom fizycznym  
i spółdzielniom mieszkaniowym, których nierucho-
mość przeznaczona jest lub wykorzystywana na ce-
le mieszkaniowe, przy jednorazowej zapłacie tej 
opłaty w wysokości: 
1) 70W opłaty, dla użytkowników wieczystych, 

którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres 
użytkowania wieczystego. 

2) 50W opłaty w pozostałych przypadkach. 
2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystywania 

nieruchomości bonifikaty udziela się proporcjonalnie 
do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXVIIIr319r2001 Rady Miej-
skiej w Twardogórze z dnia i września 2001 r  

w sprawie opłaty za przekształcenie użytkowania wie-
czystego w prawo własności. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Twardogóra. 

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZPWODNICZACZ RADZ 
 

STANISŁAW ADAMSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA AOLESŁAWIEC 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie rsnalenia   rnycc snawek opłan ponoszonycc przez właścicieli 
nierrccomości za odbieranie odpad w komrnalnycc, opr żnianie zbiornik w 
bezodpływowycc i nranspornr nieczysności ciekłycc z nierrccomości na 
                                 nerenie miasna Aolesławiec 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 
z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. i ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 199i r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 23i, poz. 2008) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co nastę-
puje: 
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§ 1 

1. Ustala się górną stawkę opłaty za odbieranie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
gromadzonych w pojemnikach w kwocie brutto 12 
złrm3. 

2. Ustala się górną stawkę opłaty za odbieranie odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
gromadzonych poza pojemnikami w kwocie brutto 
55 złrm3. 

§ 2 

Ustala się górną stawkę opłaty za opróżnianie zbiorni-
ków bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
w kwocie brutto 52 złrm3. 

§ 3 

W przypadku odbierania odpadów komunalnych z te-
renu nieruchomości, gdzie  były te odpady gromadzo-
ne w sposób selektywny, kwoty wymienione w § 1 
zmniejsza się o 5W. 

§ 1 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 5 

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Bolesławiec, ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ i 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZPWODNICZICZ RADZ 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA AOLESŁAWIEC 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie wyrażenia z ody na rdzielenie bonifikany od aednorazowea opłany 
z nynrłr przeksznałcenia prawa rżynkowania wieczysne o przysłr raące o 
osobom fizycznym i sp łdzielniom mieszkaniowym w prawo własności nie-
rrccomości snanowiącycc własność Gminy Mieaskiea Aolesławiec, 
  zabrdowanycc lrb przeznaczonycc pod zabrdowę na cele mieszkaniowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 10 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591), 
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, 
poz. 1159), w zw. z art. i8 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 2i1, poz. 3i03 ze zm.) Rada Miasta Bole-
sławiec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od jednora-
zowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
i spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miej-
skiej Bolesławiec, zabudowanych na cele mieszkanio-
we, na zasadach określonych w § 2, z zastrzeżeniem 
§ 3 uchwały. 

§ 2 

1. Bonifikaty, o których mowa w § 1, udzielane są w 
następujących wysokościach: 
1) 50W − jeżeli użytkowanie wieczyste trwało do  

5 lat,  
2) 70W − jeżeli użytkowanie wieczyste trwało od  

5 lat do 20 lat, 

3) 90W − jeżeli użytkowanie wieczyste trwało  
20 lat i dłużej. 

2. Czas trwania prawa użytkowania wieczystego li-
czony jest od dnia jego ustanowienia do dnia złoże-
nia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 3 

Wyraża się zgodę na udzielenie 99W bonifikaty od 
jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, które 
są zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę na 
cele mieszkaniowe, gdy przekształcenie następuje na 
rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców 
prawnych, którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały 
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okres użytkowania wieczystego, zgodnie z obowiązu-
jącymi wówczas przepisami prawa. 

§ 1 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikat, o których mowa w § 1−3, w następujących 
sytuacjach: 
1) zbycie nieruchomości nastąpiło na rzecz Gminy 

Miejskiej Bolesławiec, 
2) zamiany nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

 

 

§ i 

Traci moc uchwała nr XnVIIr39ir02 Rady Miejskiej w 
Bolesławcu z dnia 2i lutego 2002 r. w sprawie udzie-
lenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo  własności.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 

PRZPWODNICZICZ RADZ 
 

STANISŁAW MAŁKOWSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiany rccwały w sprawie szcze  łowycc zasad rsnalenia 
wysokości i rdzielania donacai na działalność opiekrńczo-wyccowawczą oraz 
                          dydaknyczną przedszkoli nieprblicznycc 

 Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2001 r. Nr 25i, poz. 2572 z późn. 
zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XnVIIIr351r02 Rady Miejskiej w Jawo-
rze z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalenia wysokości i udzielania dotacji na 
działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydak-
tyczną przedszkoli niepublicznych zmienionej uchwa-
łami: nr XnIXr3i3r02 z dnia 9 października 2002 r.,  
nr Vr3ir03 z dnia 31 stycznia 2003 r., uchwałą  
nr XXIr111r03 z dnia 31 grudnia 2003 i uchwałą  
nr XnIIr221r01 z dnia 22 grudnia 2001 r., § 1 ust. 1 
otrzymuje brzmienie. 
„1. Ustala się dotację przedmiotową dla grup cało-
dziennych i grup pięciogodzinnych w wysokości 75W 
wydatków bieżących ponoszonych przez gminę na 
jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzo-
nych na terenie Gminy Jawor.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jawor. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-
nia 200i r.  
 
 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
KRZYSZTOF SASIELA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie szcze  łowycc warrnk w przyznawania i odpłanności za rsłr i 
opiekrńcze i specaalisnyczne rsłr i opiekrńcze, z wyłączeniem specaalisnycz-
nycc rsłr  opiekrńczycc dla os b z zabrrzeniami psyccicznymi, oraz szcze-
  łowycc warrnk w częściowe o lrb całkowine o zwolnienia od opłan 
                                       i nrybr icc pobierania 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz na podstawie art. 50 ust. i ustawy z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr i1, poz. 593) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
zwane dalej „usługami opiekuńczymi” świadczone są 
na terenie Miasta Kowary przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Kowarach. 

§ 2 

1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli 
dochód osoby samotnej lub dochód osoby w rodzi-

nie wymagającej przyznania usług opiekuńczych nie 
przekracza 130W kryterium dochodowego określo-
nego dla tych osób w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o pomocy społecznej. 

2. Osoby niespełniające kryterium określonego  
w ust. 1, zwracają wydatki na usługi opiekuńcze  
w postaci ponoszenia odpłatności za ich wykonanie 
wg poniższego wskaźnika odpłatności: 

 
Dochód osoby samotnej lub osoby w rodzinie wyrażony 
w procentach w stosunku do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy 

społecznej 

Wskaźnik odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych 
w procentach 

130,01W do 150W 
150,01W do 200W 
200,01W do 250W 
250,01W do 300W 
300,01W do 350W 
350,01W do 100W 
100,01W i więcej 

5W 
10W 
20W 
30W 
50W 
70W 
100W 

 
§ 3 

Ustala się, że od 1 stycznia 200i r. do dnia 31 grud-
nia 200i r. koszt 1 godziny usług opiekuńczych wy-
nosi 12 zł 20 gr. 

§ 1 

1. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny,  
o której mowa w § 3, wskaźnika odpłatności okre-
ślonego w procentach, o którym mowa w § 2  
ust. 2 oraz liczby godzin usług świadczonych w 
ciągu miesiąca. 

2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze usłu-
gobiorca wpłaca do kasy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kowarach do dnia 10 miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym usługa zosta-
ła wykonana. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kowary. 

§ i 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZACZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
TADEUSZ CWYNAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie re rlaminr dosnarczania wody i odprowadzania ściek w 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A R   I 

Przepisy o  lne 

§ 1 

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków reali-
zowanego na terenie Gminy Kowary, w tym prawa  
i obowiązki przedsiębiorstwa oraz odbiorców. 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) ustawa − ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-

rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 717 ze zm.), 

2) odbiorca − odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 
pkt 3 ustawy, 

3) przedsiębiorstwo − przedsiębiorstwo wodociągowo- 
-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 1) 
ustawy, 

1) umowa − umowa o zaopatrzenie w wodę lub od-
prowadzenie ścieków, o której mowa w art. i 
ustawy, 

5) wodomierz − przyrząd pomiarowy zainstalowany na 
wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu bu-
dowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 

i) wodomierz główny − przyrząd pomiarowy, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy, 

7) wodomierz dodatkowy − przyrząd pomiarowy zain-
stalowany za wodomierzem głównym służący usta-
leniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalo-
wany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 

8) wodomierz własny − przyrząd pomiarowy mierzący 
ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainsta-
lowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 

9) okres obrachunkowy − okres rozliczeń za usługi 
dostawy wody i odprowadzania ścieków określony 
w umowie. 

R O Z D Z I A R   II 

Minimalny poziom rsłr  świadczonycc przez przedsię-
biorsnwo wodocią owo-kanalizacyane w zakresie do-
snarczania wody  i odprowadzania ściek w oraz  
  obowiązki Odbiorc w warrnkraące ae o rnrzymanie 

§ 3 

1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość od-
prowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzy-
mywane w miejscu przyłączenia do sieci wodocią-
gowej określa umowa. Umowa może również usta-
lać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków 

wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie 
Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczą-
cych minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych wa-
runkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy 
wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego 
podnoszenia ciśnienia. 

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż 
te, które są określane w przepisach ustawy oraz  
w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie 
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane de-
cyzjami Burmistrza miasta Kowary. 

§ 1 

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma 
obowiązek zapewnić: 
1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wo-

dociągowego, zapewniając dostawę wody do 
Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie, 

2) przepustowość posiadanego przyłącza kanaliza-
cyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, 
w ilości określonej w umowie, 

3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi, 

1) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz od-
prowadzania ścieków zrdo posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, 

5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym  
z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji, 

i) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny 
koszt wodomierza głównego, po odbiorze tech-
nicznym przyłącza i zawarciu umowy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania 
bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz 
kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczą-
cych technicznych warunków przyłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 

§ 5 

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowo-
dujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 

1) utrzymania  instalacji wodociągowych w stanie 
technicznym uniemożliwiającym wtórne zanie-
czyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego, 
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2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wo-
dy z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wo-
dy lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębior-
stwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości od-
prowadzanych ścieków, 

1) niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębior-
stwem, uzyskanych warunków technicznych przy-
łączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalo-
wany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe,           
w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie  
i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego 
działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed 
dostępem osób nieuprawnionych, 

i) utrzymywania przyłącza w stanie niepowodują-
cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci,  
w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub ka-
nalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przed-
siębiorstwa, 

7) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób 
niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci ka-
nalizacyjnej, 

8) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do do-
kumentacji technicznej, danych z eksploatacji do-
tyczących własnych ujęć wody i instalacji zasila-
nych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym 
ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje 
zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsię-
biorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowa-
dzanych do kanalizacji, 

9) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do wła-
snych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych 
ujęć, a także połączonych z siecią własnych insta-
lacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że 
instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać 
na poziom usług świadczonych przez Przedsię-
biorstwo, 

10) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej  
i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach  
i na warunkach określonych w umowie. 

§ i 

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągo-
wego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu 
Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia 
poziomu usług świadczonych przez Przedsiębior-
stwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego 
usunięcia przyczyn zagrożeń. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia 
pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma 
ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do 
usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie 
mogą naruszać prawa własności przyłącza przysłu-
gującego Odbiorcy. 

R O Z D Z I A R   III 

Szcze  łowe warrnki i nryb zawierania oraz  
rozwiązywania  rm w z Odbiorcami 

A. Posnanowienia o  lne 

§ 7 

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębior-
stwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw                     

i obowiązków stron wynikających z przepisów usta-
wy, przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 8 

1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron,  
w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki 
usuwania ich awarii. 

2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębior-
stwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczo-
nych usług jest ograniczona do posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych. 

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi do-
stawy wody i odbioru ścieków.  

§ 9 

1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z za-
strzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określo-
ny: 
1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość 

została przyłączona do sieci został ustanowiony 
na czas określony, 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość została 
przyłączona do sieci.  

§ 10 

1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze 
aneksu do umowy sporządzonego w formie pisem-
nej. 

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana 
taryfy w czasie obowiązywania umowy. 

§ 11 

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości 
przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej 
zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę  
z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych 
warunków technicznych świadczenia usług. 

A. Zasady zawierania rm w 

§ 12 

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, 
posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która 
jest przyłączona do sieci znajdującej się w posiada-
niu Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba 
ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana 
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określają-
cy aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomo-
ści. 

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł 
prawny osoby składającej wniosek do władania nie-
ruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć do-
kument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem 
ust. 1. 

1. Umowa może zostać zawarta również z osobą, 
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią 
faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości. 

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku  
o zawarcie umowy. 
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i. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do 
pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa  
o utracie przezeń prawa do korzystania z nierucho-
mości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, 
Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi od-
powiedzialność za należności powstałe w związku 
ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo. 

§ 13 

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystają-
cymi z lokali znajdujących się w budynku wieloloka-
lowym na pisemny wniosek właściciela lub zarząd-
cy budynku wielolokalowego lub budynków wielo-
lokalowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera  
w szczególności: 
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym 

określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowa-
nego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na za-
warcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym 
podpisem, 

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu 
osób korzystających z lokali o zasadach rozli-
czania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na 
rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat, 

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej 
w budynku wielolokalowym za wodomierzem 
głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszyst-
kich punktów czerpalnych. 

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o 
którym mowa w ust. 1. 

1. W terminie 11 dni od dnia złożenia kompletnego 
wniosku Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wy-
dać informację techniczną określającą wymaga-
nia techniczne. 

§ 11 

Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 
21 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.  

C. Zasady rozwiązywania rm w 

§ 15 

1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego 
w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowie-
dzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub 
przesłania takiego oświadczenia listem poleconym. 

§ 1i 

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumie-
nia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiąza-
niu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta. 

§ 17 

1. Umowa wygasa w przypadku: 
1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania  

z nieruchomości, 
3) zakończenia postępowania upadłościowego  

w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bę-
dącej przedsiębiorcą, 

1) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na 
prowadzenie działalności. 

2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym wygasa poza przyczyna-
mi wskazanymi w ust. 1, również w razie wyga-
śnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo  
z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w któ-
rej znajduje się lokal. 

§ 18 

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębior-
stwo zaprzestaje świadczenia usług w szczególności 
poprzez: dokonanie zamknięcia przyłącza wodociągo-
wego irlub kanalizacyjnego oraz demontaż wodomierza 
głównego. 

R O Z D Z I A R   IV 

Spos b rozliczeń w oparcir o ceny i snawki opłan rsna-
lone w naryfacc 

§ 19 

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo  
z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki 
opłat określone w ogłoszonych taryfach. 

§ 20 

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy 
czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie 
dłuższy niż sześć miesięcy. 

§ 21 

1. Wejście w życie nowych taryfy nie stanowi zmiany 
umowy. 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek 
opłat wynikających z nowych, prawidłowo poda-
nych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga 
odrębnego informowania Odbiorców o ich wysoko-
ści. 

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie 
obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ce-
ny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego 
stroną umowy.  

§ 22 

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za 
usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest fak-
tura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym 
Odbiorcami są również osoby korzystające z po-
szczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia od-
rębną fakturę dla zarządcy lub właścicielowi takiego 
budynku oraz odrębne faktury osobom korzystają-
cym z lokali. 

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 11 dni 
od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy 
ilość świadczonych usług jest ustalana na innej 
podstawie niż wskazania wodomierza lub urządze-
nia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego. 

1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę  
i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym  
w fakturze, który nie może być krótszy niż 11 dni 
od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie 
uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, 
w wysokości ustawowej. 
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5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wyso-
kości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

i. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na 
poczet przyszłych należności lub na pisemne żąda-
nie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 11 dni od 
dnia złożenia wniosku w tej sprawie w formie prze-
lewu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówko-
wej. 

§ 23 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości usta-
lenia na podstawie powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość 
pobranej wody irlub odprowadzonych ścieków ustala 
się na podstawie średniego zużycia wody irlub odpro-
wadzonych ścieków w całym okresie świadczenia 
usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza 
irlub urządzenia pomiarowego.   

§ 21 

1. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych  
i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, 
w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odpro-
wadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości 
wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań 
wodomierza własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych oraz 
urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do 
urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń 
pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest 
ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego 
i wodomierza głównego. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca 
jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na 
własny koszt wodomierza własnego, jego utrzyma-
nia i legalizacji. 

R O Z D Z I A R   V 

Warrnki przyłączenia do sieci 

§ 25 

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości 
do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłącze-
nie, który powinien zawierać co najmniej: 
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 
2) adres do korespondencji, 
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego 

rejestru wskazujący na sposób reprezentacji pod-
miotu, 

1) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do 
odbioru usług, 

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej 
przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody, 

i) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych 
ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców 
ścieków przemysłowych, również jakości odprowa-
dzanych ścieków oraz zastosowanych lub plano-
wanych do zastosowania urządzeń podczyszczają-
cych), 

7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana 
woda irlub z której będą odprowadzane ścieki,  
w szczególności określenie jej powierzchni, sposo-
bu zagospodarowania, i przeznaczenia. 

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia pobo-
ru wody i dostarczania ścieków. 

§ 2i 

1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubie-
gająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: 
1) dokument określający stan prawny nieruchomo-

ści, której dotyczy wniosek, 
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nie-

ruchomości, o której mowa w  ust. 1, względem 
istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować  
i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku. 

§ 27 

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwia-
jące podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsię-
biorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawi-
dłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa  
w § 25 wraz z kompletem załączników, wydaje 
osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, 
dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do 
sieci wodociągowej irlub kanalizacyjnej”.  W razie  
braku  możliwości podłączenia  nieruchomości do 
sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzy-
mania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje 
o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazu-
jąc wyraźnie na powody, które uniemożliwiają pod-
łączenie. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien co 
najmniej: 
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieru-

chomości do sieci wodociągowej irlub kanaliza-
cyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomie-
rza głównego irlub urządzenia pomiarowego, 

2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej 
do nieruchomości z podziałem na poszczególne 
cele, 

3) określać maksymalną ilość ścieków odprowa-
dzanych z nieruchomości i ich jakość, 

1) zawierać informacje o rodzaju i zawartości do-
kumentów, jakie powinna przedłożyć osoba 
ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz pod-
miotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich 
należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt 
przyłącza, 

5) wskazywać okres ważności wydanych warun-
ków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może okre-
ślać: 
1) parametry techniczne przyłącza, 
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego,  

a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje 
pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej 
niż na podstawie odczytów ilości pobieranej 
wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia 
ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodo-
mierzy do mierzenia ilości wody, z której nie od-
prowadza się ścieków do kanalizacji. 

1. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie „Wa-
runków przyłączenia do sieci wodociągowej irlub 
kanalizacyjnej”, winno odpowiadać rzeczywiście 
poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przy-
gotowania tego dokumentu. 
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§ 28 

1. „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej irlub 
kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegającej się o 
przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, 
obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przy-
łącza wodociągowego irlub kanalizacyjnego, ale 
również obowiązek wybudowania przez przyszłego 
Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodocią-
gowych irlub kanalizacyjnych. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Przedsiębior-
stwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed 
wydaniem „Warunków przyłączenia do sieci wodo-
ciągowej irlub kanalizacyjnej” są zobowiązane do 
zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłat-
nego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń 
wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środ-
ków własnych. 

3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiega-
jąca się o przyłączenie budowy urządzeń wodocią-
gowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana 
między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb 
i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębior-
stwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę 
ubiegającą się o przyłączenie. 

1. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu 
na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, 
jak również na zawarciu umowy obligacyjnej,  
w szczególności umowy dzierżawy, a także praw-
norzeczowej, w szczególności ustanowieniu użyt-
kowania, w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu 
korzystanie z urządzenia. 

5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wy-
maga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegają-
cej się o przyłączenie. 

i. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, pod rygorem 
nieważności winna być zawarta w formie pisemnej. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, winna okre-
ślać co najmniej: 
1) termin wybudowania urządzenia, 
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi speł-

niać, 
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przed-

siębiorstwo, 
1) zasady wyceny inwestycji, 
5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Przed-

siębiorstwo, 
i) termin przejęcia urządzenia, 
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za prze-

niesienie własności urządzenia lub termin              
i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzysta-
nie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na pod-
stawie umowy nieprzenoszącej prawa własności, 

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań. 

§ 29 

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do 
przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne 
uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji 
technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadze-
nia tych prac oraz warunków i sposobów dokony-
wania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót. 

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest 
wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje 
Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przyłą-

czenia do sieci wodociągowej irlub kanalizacyjnej” 
dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonu-
je tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wy-
konania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na wła-
sny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się  
o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych 
kosztów. Rachunek wystawiony przez Przedsię-
biorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy 
o więcej niż 10W w stosunku do sumy kosztów 
przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie 
przed przystąpieniem do tych prac. 

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości 
do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia,  
o którym mowa w ust. 1, przedkłada Przedsiębior-
stwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz 
niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębior-
stwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej 
się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi 
„Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej 
irlub kanalizacyjnej”. 

1. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie,  
o którym mowa w ust. 1, w terminie 11 dni od da-
ty złożenia kompletu dokumentów i informacji 
wskazanych wykazie, o którym mowa w ust. 3. 

§ 30 

Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje 
odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia 
warunków technicznych. 

R O Z D Z I A R   VI 

Teccniczne warrnki określaaące możliwość dosnępr  
do rsłr  wodocią owo-kanalizacyanycc 

§ 31 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia wa-
runki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie 
zachowany minimalny poziom usług, a w szczegól-
ności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności pro-
dukcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni 
ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących 
układów dystrybucji wody i odprowadzania ście-
ków. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spo-
woduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, 
że nie będą spełnione wymagania określające mini-
malny poziomu usług. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości 
świadczenia usług. 

1. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przy-
szłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych. 

R O Z D Z I A R   VII 

Spos b dokonywania odbiorr przez przedsiębiorsnwo 
wykonane o przyłącza 

§ 32 

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza 
Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności 
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wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębior-
stwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodocią-
gowej irlub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przy-
łącza. 

2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
irlub kanalizacyjnej” obejmowały również obowią-
zek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze 
środków własnych, urządzeń wodociągowych irlub 
kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do 
odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór 
tych urządzeń. 

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbio-
ry częściowe oraz końcowe są przeprowadzane 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

1. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłą-
cza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częścio-
wemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgła-
szać do odbioru przed zasypaniem. 

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geode-
zyjny, w zakresie wskazanym w warunkach tech-
nicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do od-
powiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją 
dokumentacji geodezyjną.  

§ 33 

1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przed-
stawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia je-
go termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgło-
szenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 32 
ust. 3, są potwierdzane przez strony w sporządza-
nych protokołach.                 

§ 31 

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru okre-
śla Przedsiębiorstwo.  

§ 35 

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno 
zawierać co najmniej: 
1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, 
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę, 
3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eks-

ploatowanej. 
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien 

zawierać co najmniej: 
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot od-

bioru,( średnica, materiał, długość, elementy 
uzbrojenia), 

2) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza 
kanalizacyjnego, 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej 
odbioru, 

1) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem  
a realizacją przyłącza. 

R O Z D Z I A R   VIII 

Snandardy obsłr i odbiorc w rsłr  oraz spos b po-
snępowania w przypadkr niedonrzymania cią łości lrb  
     odpowiednicc paramenr w świadczonycc rsłr  

§ 3i 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania 
wszelkich istotnych informacji dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Od-
biorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków, 

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, 

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub 
w odprowadzaniu ścieków, 

1) występujących awarii urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednic-

twem telefonu, faksu lub elektronicznych środków 
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni. 

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przed-
łożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo − 
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie 
w terminie 11 dni od otrzymania prośby, chyba że 
osoba zwracająca się o informację wyraźnie zazna-
czyła, iż informacja ma być udzielona w jednej  
z form wskazanych w ust. 2. 

1. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wyma-
gających okresów dłuższych niż terminy wskazane 
w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem ter-
minów wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym 
fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację  
i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpo-
wiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby. 

§ 37 

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji 
dotyczących sposobu wykonywania przez Przed-
siębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości 
świadczonych usług oraz wysokości opłat za te 
usługi. 

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. 
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć re-

klamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuż-
szym jednak niż od dnia złożenia w siedzibie Przed-
siębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 1 pa-
ragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.  

§ 38 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia 
osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty  
z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się  
o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie  
i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: 
imienne wskazanie pracowników upoważnionych 
do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi 
się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpa-
trywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób 
oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona  
w siedzibie Przedsiębiorstwa i podawana do pu-
blicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem nowych 
taryf.  

§ 39 

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostęp-
nione wszystkim zainteresowanym: 
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy 

cen i stawek opłat, 
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na 
terenie gminy, 
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3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości 
wody, 

1) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi 
wydanymi na podstawie ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swo-
ją siedzibą,  z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia 
do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej ta-
ryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki 
opłat.  

§ 10 

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania 
Odbiorców o planowanych przerwach lub ograni-
czeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo 
przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzin-
nym. 

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek nie-
zwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowa-
nych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 
wody, o ile czas ich trwania przekracza i godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsię-
biorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust 2 
poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę 
nieruchomości, o ile planowany czas trwania prze-
rwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 

1. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w do-
stawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsię-
biorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt 
poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbior-
ców, wskazując lokalizację zastępczego punktu po-
boru wody.  

§ 11 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub 
wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych 
powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasad-
nione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkie-
go, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo-
żarowymi, a także przyczynami technicznymi. 

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szko-
dy powstałe w związku z wstrzymaniem lub ogra-
niczeniem świadczenia usług, chyba że nie ponosi 
winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowie-
dzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa 
lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z: 
1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przy-

rody, 
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów za 

które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzial-
ności, w tym samego Odbiorcy, 

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb 
przeciwpożarowych. 

 

R O Z D Z I A R   IX 

Warrnki dosnawy wody na cele przeciwpożarowe 

§ 12 

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna  
z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przed-
siębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciw-
pożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

§ 13 

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe 
następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej. 

§ 11 

W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciw-
pożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie 
publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty 
utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia 
wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, po-
większone o marżę zysku. 

§ 15 

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz  
z określeniem punktów poboru jest ustalana na pod-
stawie pisemnych informacji składanych przez jed-
nostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okre-
sach. 

§ 1i 

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe  
z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest do-
starczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocz-
nie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości 
wody pobranej. 

§ 17 

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpoża-
rowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę. 

R O Z D Z I A R   X 

Posnanowienia końcowe 

§ 18 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
obowiązującą uchwała nr XnIIr282r2002 z dnia  
2i września 2002 r. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
TADEUSZ CWYNAR
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

zmieniaaąca rccwałę w sprawie Snanrnr  Miasna i Gminy Ccocian w 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 11b ust. 3 i art. 10 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 112, poz. 1591)1, w związku z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib 
władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta 
(Dz. U. Nr 131, poz. 1218) oraz w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 112, poz. 1593)2 uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XIIr9ir2003 Rady Miejskiej w Chocia-
nowie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Sta-
tutu Miasta i Gminy Chocianów  wprowadza się na-
stępujące zmiany: 
1) § 1 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina położona jest w Powiecie Polkowickim, 
w Województwie Dolnośląskim i obejmuje obszar 
22.17i,1 ha (221,8 km2), w tym miasto Chocia-
nów – 731 ha (7,3 km2) 
wsie:  

1) Brunów − 1.81i,8 ha  (18,2 km2) 
2) Chocianowiec − 8.079,1 ha  (80,8 km2) 
3) Jabłonów − 1i3,9 ha  (1,i1 km2) 
1) Michałów − 2.085,2 ha  (20,85 km2) 
5) Ogrodzisko − 982,2 ha (9,82 km2) 
i) Parchów − 1.151,3 ha  (11,51 km2) 
7) Pogorzeliska − 998,5 ha  (9,98 km2) 
8) Raków − 199,1 ha (1,99 km2) 
9) Szklary Dolne − 1.399,5 ha  (13,99 km2) 

10) Trzebnice − 1.318,8 ha  (13,19 km2) 
11) Trzmielów − 1.131,2 ha  (11,31 km2) 
12) Żabice − 915,8 ha  (9,1i km2)”. 

2) Załącznik nr 1 do Statutu Miasta i Gminy Chocia-
nów  zatytułowany „Gmina Chocianów” stanowią-
cy mapę określającą granice terytorialne gminy  
w skali 1:100 000 otrzymuje brzmienie jak w za-
łączniku do niniejszej uchwały. 

3) § 107 otrzymuje brzmienie: 
„W Urzędzie Miasta i Gminy na podstawie miano-
wania zatrudnia się pracowników na następujących 
stanowiskach pracy: 
1) kierownik referatu, 
2) zastępca kierownika referatu, 
3) główny specjalista, 
1) inspektor”. 

1) W załączniku nr 1 do Statutu Miasta i Gminy Cho-
cianów  zatytułowanym „Wykaz Gminnych jedno-
stek organizacyjnych gminy Chocianów” skreśla się 
wyrazy „Placówki Służby Zdrowia − Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chociano-
wie”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Mia-
sta i Gminy Chocianów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 

PRZPWODNICZACZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

 
----------------------- 
1 z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr i2, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 211, poz. 180i oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717, 

Nr 1i2, poz. 15i8 z 2001 r. Nr 102, poz.1055, Nr 11i, poz.1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1111, Nr 175, poz. 1157. 
2 z 2002 r. Nr 113, poz. 981, Nr 211, poz. 180i z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020. 
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2005 r. (poz. 92) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

zmieniaaąca rccwałę nr L/224/98 Rady Mieaskiea w Ccocianowie z dnia 
6 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad  ospodarowania 
         nierrccomościami snanowiącymi własność Gminy Ccocian w 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, 
poz. 1591 z późn. zm.)1, w związku z art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 2 
pkt 1, art. i8 ust. 1 pkt 8 i art. 209a ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2001 r. Nr 2i1, 
poz. 2i03 z późn. zm.)2 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz.1i0i) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr nr221r98 Rady Miejskiej w Chocianowie 
z dnia i marca 1998r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Chocianów, dodaje się § 8a w brzmieniu: 
„Burmistrz udziela 99W bonifikaty od ceny ustalonej w 
przepisanym trybie dla nieruchomości sprzedawanej 
jako przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, 
która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu 
będzie spełniać wymogi działki budowlanej.”  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Chocianów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI

 
------------------- 
1 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr i2, poz. 558, Nr 113, poz. 981, Nr 153, poz. 1271 i Nr 211, poz. 180i, z 2003 r. Nr 80,  

poz. 717 i Nr 1i2, poz. 15i8, z 2001 r. Nr 11i, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1111. 
2 Dz. U. z 2001 r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 1i9, poz. 1120 i Nr 175, poz. 1159. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEANICY 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie wyrażenia z ody na rdzielenie bonifikany od opłany z nynrłr prze-
ksznałcenia prawa rżynkowania wieczysne o w prawo własności przez 
donyccczasowycc rżynkownik w wieczysnycc, w odniesienir do nierrcco-
mości snanowiącycc własność Gminy Trzebnica, zabrdowanycc na cele 
                                            mieszkaniowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z później-
szymi zmianami); art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1159); art. i8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 2i1, poz. 2i03 z późniejszymi zmianami); Rada Miejska 
w Trzebnicy uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności na rzecz osób fizycz-
nych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Trzebnica, zabudowanych na cele 
mieszkaniowe. 

2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nie-
ruchomości bonifikaty udziela się proporcjonalnie 
do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. 

§ 2 

Bonifikatę określoną w § 1 ustala się w wysokości 
85W opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica. 

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEANICY 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie wyrażenia z ody na rdzielenie bonifikany od opłany z nynrłr  
przeksznałcenia prawa rżynkowania wieczysne o w prawo własności 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 112, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 1 ust. 2−3 i ust. 5 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1159); art. i8 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 2i1, poz. 2i03 z późniejszymi zmiana-
mi); Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysoko-
ści 85W od opłaty za przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 
w prawo własności nieruchomości rolnych stanowią-
cych własność Gminy Trzebnica, będących nierucho-
mościami rolnymi. 

§ 2 

Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia 
użytkowania wieczystego na własność w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica.  

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego 
 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEANICY 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie wyrażenia z ody na rdzielenie bonifikany od opłany 
z nynrłr przeksznałcenia prawa rżynkowania wieczysne o w prawo własności 
przez Sp łdzielnię Mieszkaniową Lokanorsko-Własnościową w Trzebnicy aako 
donyccczasowe o rżynkownika wieczysne o, w odniesienir do nierrccomo-
ści snanowiącycc własność Gminy Trzebnica, zabrdowanycc na cele
                                           mieszkaniowe 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami); art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie-
ruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1159); art. i8 ust. 1 pkt 9 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 2i1, poz. 2i03 z późniejszymi zmianami); Ra-
da Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości na 
rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej nokatorsko-
Własnościowej w Trzebnicy w odniesieniu do nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy Trzeb-
nica, zabudowanych na cele mieszkaniowe. 

2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nie-
ruchomości, bonifikaty udziela się proporcjonalnie 
do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. 

§ 2 

Bonifikatę określoną w § 1 ustala się w wysokości 
85W opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica. 

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ MIPJSKIPJ 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 19 grudnia 2005 r. 

w sprawie rsnalenia re rlamin w określaaącycc wysokości snawek dodan-
k w: za wysłr ę lan. monywacyane o, frnkcyane o i za warrnki pracy oraz 
szcze  łowe warrnki przyznawania nycc dodank w, szcze  łowe warrnki 
obliczania i wypłacania wyna rodzenia za  odziny ponadwymiarowe oraz 
 odziny doraźnycc zasnępsnw, wysokość i warrnki wypłacania na r d ze 
specaalne o frndrszr na r d, wysokość i szcze  łowe zasady przyznawania 
i wypłacania narczycielskie o dodankr mieszkaniowe o dla narczycieli 
              zanrrdnionycc w szkołacc podsnawowycc i  imnazaacc 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 
i pkt 1−3 i ia, art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 2i stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz rozporzą-
dzenia Ministra Pdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181) po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli, 
Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się na 200i r. regulaminy określające: 
1) wysokości stawek, szczegółowe warunki przyzna-

wania dodatków: 
a) za wysługę lat 
b) motywacyjnego 
c) funkcyjnego 
d) za warunki pracy 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjal-
nego funduszu nagród, 

1) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania  
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego,  
− dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach pod-

stawowych i gimnazjach. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole, należy przez to rozumieć zespół szkół, szko-

łę podstawową i publiczne gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Prusice, 

2) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli 
stażystów, kontraktowych, mianowanych, dyplo-
mowanych zatrudnionych w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Prusice, 

3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora ze-
społu szkół, szkoły podstawowej, publicznego gim-
nazjum dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Prusice, 

1) burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice. 

§ 3 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysługuje 
dodanek za wysłr ę lan. 

2. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczy-
ciela prawa do dodatku za wysługę lat określają 
przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz roz-
porządzenie Ministra Pdukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 22, poz.181). 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
w pełnej wysokości także w okresie przebywania 
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, 
oraz za dni za które otrzymuje wynagrodzenie i za-
siłek z ubezpieczenia społecznego. 

1. Dodatek za wysługę lat wypłaca się miesięcznie  
z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

5. Powyższy dodatek stanowi podstawę do naliczania 
wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19r1r0i z dnia 5 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § 3 ust. 3−5). 

§ 1 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysługuje 
dodanek monywacyany. 

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest uzyskiwanie dobrych osiągnięć  
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-
czej, obejmujących w szczególności: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 
możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowaw-
czych potwierdzonych wynikami klasyfikacji 
lub promocji, efektami egzaminów i spraw-
dzianów albo sukcesami w olimpiadach, kon-
kursach, zawodach itp., 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ro-
dzicami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniów, aktywne i efektywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki, 

1) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków, 

i) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych, 

7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 

powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych, 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z pole-
ceń służbowych, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
12) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
13) udział w pracach komisji przedmiotowych i in-

nych, 
11) opiekę nad samorządem uczniowskim lub in-

nymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły, 

15) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkolne-
go doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

1i) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 

3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora 
decydują kryteria wymienione w § 1 ust. 2 oraz: 

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania 
środkami finansowymi szkoły, 

2) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w opar-
ciu o posiadane środki finansowe, 

3) podejmowanie działań zmierzających do wzbo-
gacenia majątku szkolnego, 

1) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz 
umiejętność ich właściwego wykorzystania na 
cele szkoły, 

5) podejmowanie działań zapewniających utrzy-
manie powierzonego mienia w stanie gwaran-
tującym optymalne warunki do realizacji zadań 
dydaktyczno-wychowawczych; 

i) zachowanie dyscypliny pracy, podziału zadań, 
terminowości realizacji zadań i zarządzeń, 

7) podejmowanie działań motywujących nauczy-
cieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, 

8) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
9) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1 –  225  – Poz. 97 

 

10) podejmowanie innych działań mających na 
celu promowanie szkoły; 

11) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, spor-
towe, artystyczne w skali gminy, powiatu, 
województwa, kraju, 

12) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji  
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

13) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie efektyw-
nych działań profilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznym, 

11) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

15) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi, 

1i) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców, 
Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim. 

1. Nie otrzymuje dodatku motywacyjnego nauczyciel 
który: 

1) przebywał w okresie rozliczeniowym na urlo-
pie zdrowotnym, wychowawczym, macie-
rzyńskim, bezpłatnym w wymiarze większym 
niż 20 dni, 

2) otrzymał karę, zgodnie z Kodeksem pracy, 
3) nie przestrzegał regulaminu pracy, 
1) swoją absencją w pracy znacznie zakłócił 

prawidłową organizację procesu nauczania. 
5. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na 

dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysoko-
ści 5W wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

i. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły w wysokości do 50W wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela. 

7.  Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół 
przyznaje burmistrz w wysokości do 50W wyna-
grodzenia zasadniczego dyrektora. 

8. Dodatek motywacyjny może być przyznany na 
okres nie dłuższy niż 1 rok. 

9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, 
w której nauczyciel uzupełnia etat.  

10. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie  
z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

11. Powyższy dodatek stanowi podstawę do nalicza-
nia wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19r1r0i z dnia 5 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § 1 ust. 10−11). 

§ 5 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach na sta-
nowiskach określonych ust.2 oraz nauczycielom  
o których mowa w ust. i przysługuje dodanek 
frnkcyany. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje: 
1) dyrektorowi zespołu szkół 
2) wicedyrektorom zespołu szkół przewidzianym  

w statucie zespołu szkół, 

3) dyrektorom szkół, 
1) wicedyrektorom i kierownikom przewidzianym 

w statucie szkoły, 
5) nauczycielom – opiekunom stażu, 
i) nauczycielom – wychowawcom klas, oddzia-

łów przedszkolnych i grup świetlicowych, 
3. Wysokość dodatków funkcyjnych określa tabela 

dodatków funkcyjnych stanowiąca załącznik nr 1 
do uchwały. 

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje bur-
mistrz w granicach stawek określonych tabelą  
z uwzględnieniem: 
1) warunków organizacyjnych, m. in.: 

a) liczby oddziałów 
b) liczby wicedyrektorów 
c) liczby budynków, w których funkcjonuje 

szkoła 
2) efektywność funkcjonowania szkoły, m. in.  

a) racjonalnego i efektywnego gospodarowa-
nie środkami finansowymi, 

b) prawidłowego prowadzenia polityki kadro-
wej, 

c) prowadzenia dokumentacji szkolnej (arkusze 
ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lek-
cyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

d) przestrzegania przepisów bhp na terenie 
szkoły, 

3) wyników w nauczaniu i wychowaniu m.in.: 
a) wyników klasyfikacji rocznej, 
b) wyników egzaminów, 
c) osiągnięć w olimpiadach, konkursach, za-

wodach.  
5. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, kierowni-

ków i nauczycieli opiekunów stażu, wychowaw-
ców klas, oddziałów przedszkolnych i grup świe-
tlicowych przyznaje dyrektor. 

i. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lom, którym czasowo powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora szkoły lub powierzono te 
obowiązki w zastępstwie. 

7. Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje za każdą 
osobę odbywającą staż. Jeżeli nauczyciel odby-
wający staż przerywa go, prawo do dodatku opie-
kuna stażu wygasa z końcem miesiąca, w którym 
nastąpiło przerwanie stażu. 

8. Dodatek za wychowawstwo klasy przysługuje za 
każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy.  

9. Dodatek za wychowawstwo w oddziale przed-
szkolnym przysługuje za każdy oddział, niezależnie 
od wymiaru czasu pracy.  

10. Dodatek za wychowawstwo w grupie świetlico-
wej przysługuje jeden niezależnie od liczby grup 
świetlicowych w których prowadzi zajęcia i nieza-
leżnie od wymiaru czasu pracy. 

11. Prawo do dodatków powstaje z dniem powierze-
nia obowiązków, a gdy powierzenie nastąpiło w 
trakcie miesiąca z dniem pierwszego następnego 
miesiąca. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19r1r0i z dnia 5 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § 5 ust. 11). 
12. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-

usprawiedliwionej nieobecności, urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresach za które nie przy-
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sługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu w 
którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska 
kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z in-
nych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnie-
nia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

13. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie z dołu 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19r1r0i z dnia 5 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § 5 ust. 13). 

§ i 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach przysługuje 
dodanek za warrnki pracy. 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje na-
uczycielom za prowadzenie: 
1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi  

i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu 
głębokim w wysokości 20W wynagrodzenia za-
sadniczego, 

2) zajęć indywidualnego nauczania dziecka zakwali-
fikowanego do kształcenia specjalnego w wyso-
kości 15W wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje  
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenia 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

1. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się  
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęć. Doda-
tek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli na-
uczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko 
część obowiązującego wymiaru lub jest zatrudniony 
w niepełnym wymiarze zajęć. 

5. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się za 
każdą efektywnie przepracowaną w takich warun-
kach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione  
w ust. 2. 

i. Decyzję o przyznaniu dodatku za trudne warunki 
pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor, a dla dy-
rektora burmistrz. 

7. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się mie-
sięcznie z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19r1r0i z dnia 5 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § i ust. 7). 

§ 7 

1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ustala się 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
na rodzenia za  odziny ponadwymiarowe, oraz za 
 odziny doraźnycc zasnępsnw. 

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przy-
dzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. 

3. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela uzyskuje się mnożąc tygodniowy 
wymiar godzin przez 1,1i z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę. 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynanie lub kończenie 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe, traktuje się jako odbyte 
gdy przypadają w dniach, w których nauczyciel nie 
mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, w szczególności w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mro-

zów, 
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub inne imprezy 

kulturalne organizowane przez szkołę. 
i. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za 

godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,  
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19r1r0i z dnia 5 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 1−i). 
7. Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dzieć-

mi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ra-
mach tzw. ”Zielonych Szkół” przysługuje odrębne 
wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiaro-
wych tygodniowo. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19r1r0i z dnia 5 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 7 we fragmencie: 
„jak za 10 godzin ponadwynmiarowych tygodniowo”). 
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za 

godziny doraźnych zastępstw wypłaca się mie-
sięcznie z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
Wzór rozliczenia godzin ponadwymiarowych i go-
dzin zastępstw doraźnych stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19r1r0i z dnia 5 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 8 we fragmencie: 
„Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za 
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie 
z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia”).). 
9. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny zastępstw doraźnych stanowią podstawę do 
naliczania zasiłku z ubezpieczenia społecznego  
i wynagrodzenia za czas choroby. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-19r1r0i z dnia 5 stycznia 200i r. 
stwierdzono nieważność § 7 ust. 9). 

§ 8 

1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach rsnala 
się wysokość i warrnki wypłacania na r d ze 
specaalne o frndrszr na r d. 

2. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjal-
nego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze. 

3. Tworzy się fundusz nagród w wysokości co naj-
mniej 1W planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród 
burmistrza i dyrektora, z czego: 
1) 80W środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektora, 
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2) 20W środków funduszu przeznacza się na na-
grody burmistrza. 

1. Nagrody, o których mowa w ust. 3, są przyzna-
wane w terminie do dnia 11 października każdego 
roku z okazji Dnia Pdukacji Narodowej.  

5. Warunkiem przyznania nagrody burmistrza lub dy-
rektora jest przepracowanie co najmniej 1 roku w 
szkole. 

i. Nagrodę dyrektora, burmistrza przyznaje się 
uwzględniając zaangażowanie, dyscyplinę pracy, 
systematyczność i inne osiągnięcia zawodowe.  

7. Nagrodę dyrektora przyznaje i wypłaca ze środ-
ków pozostających w dyspozycji dyrektora, dy-
rektor tej szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Peda-
gogicznej. 

8. Nagrodę burmistrza przyznaje Burmistrz Miasta  
i Gminy Prusice na wniosek dyrektora, związków 
zawodowych lub Dyrektora Zespołu Pkonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Wzór 
wniosku o przyznanie nagrody burmistrza stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały. 

9. Nagroda dyrektora, burmistrza może być przyzna-
na nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą 
ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpo-
wiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów: 

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach i egzaminach 
uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne, 

2) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowywania autorskich 
programów i publikacji, 

3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału 
w zawodach na szczeblu powiatu, woje-
wództwa lub ogólnopolskich olimpiad przed-
miotowych, zajęciem przez uczniów (zespół 
uczniów) I−III miejsca w konkursach, zawo-
dach, przeglądach i festiwalach powiato-
wych, wojewódzkich i ogólnopolskich, 

1) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 
mającymi trudności w nauce, 

5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe, 

i) prowadzi znaczącą działalność wychowaw-
czą w klasie lub szkole, w szczególności 
przez organizowanie wycieczek, udział 
uczniów w spektaklach teatralnych, koncer-
tach, wystawach i spotkaniach, 

7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne i wypoczynkowe, 

8) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

9) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-
chowankom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych, 

10) prowadzi działalność mającą na celu zapobie-
ganie i zwalczanie przejawów patologii spo-
łecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu, 

11) organizuje współpracę szkoły lub placówki  
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, po-

licją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz 
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedostoso-
wania społecznego dzieci i młodzieży, 

12) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub 
placówki, rozwija formy współdziałania szko-
ły lub placówki z rodzicami, 

13) bierze udział w zorganizowanych formach 
doskonalenia zawodowego, 

11) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawo-
dowej nauczycieli podejmujących pracę  
w zawodzie nauczyciela. 

10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

11. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa 
od nagrody burmistrza. 

12. Wysokość nagrody dyrektora szkoły wynosi do 
75W średniego wynagrodzenia nauczyciela staży-
sty. 

13. Wysokość nagrody burmistrza wynosi do 150W 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 

§ 9 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkole, posiadają-
cym pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela zatrudnionym w wymiarze nie niż-
szym niż 1r2 etatu przysługuje dodanek mieszka-
niowy. 

2. Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od liczby 
członków rodziny nauczyciela i wynosi: 
3) iW obowiązującej stawki minimalnego wyna-

grodzenia za pracę pracowników ustalonego na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 
200ir. (Dz. U. Nr 177, poz. 11i9) w przypad-
ku 1 osoby, 

1) 8W obowiązującej stawki minimalnego wyna-
grodzenia za pracę pracowników ustalonego na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 
200ir. (Dz. U. Nr 177, poz. 11i9) w przypad-
ku 2 osobowej rodziny, 

5) 9W obowiązującej stawki minimalnego wyna-
grodzenia za pracę pracowników ustalonego na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 
200i r. (Dz. U. Nr 177, poz. 11i9) w przy-
padku 3 osób i więcej. 

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się 
nauczyciela, współmałżonka oraz dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia, będące na wyłącznym 
utrzymaniu rodzica. Po uzyskaniu pełnoletności 
przez dzieci są one nadal zaliczane do osób o któ-
rych mowa w ust. 2, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 2i roku życia, jeżeli kontynuują naukę 
w systemie stacjonarnym i przedstawią zaświad-
czenie ze szkoły. 

1. Kwoty przypadającego dodatku mieszkaniowego 
zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że 
kwotę do 0,50 gr pomija się, a kwotę co najmniej 
0,50 gr zaokrągla się do pełnego złotego. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 1 –  228  – Poz. 97 

 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu 
nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy. 

i. Dodatek mieszkaniowy przysługuje niezależnie od 
tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. 

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od 1 dnia mie-
siąca następującego po miesiącu w którym złożo-
no wniosek o jego przyznanie. Wzór wniosku sta-
nowi załącznik nr 1 do uchwały. 

8. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie po-
bierania wynagrodzenia zasadniczego, nieświad-
czenia pracy za które przysługuje wynagrodzenia, 
pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego  
i korzystania z urlopu wychowawczego. 

9. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły, a dyrektorowi burmistrz. 

10. Dodatek wypłaca się z dołu w terminie wypłat 
wynagrodzenia. 

§ 10 

Przepisy uchwały mają zastosowanie do wynagrodzeń 
należnych od dnia 1 stycznia 200i r.  

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ MIASTA I GMINZ 

 
MARIUSZ KIEPUL
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Załącznik nr 1 do rccwały Rady 
Miasna i Gminy Prrsice z dnia  
19  rrdnia 2005 r. (poz. 97) 
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Załącznik nr 3 do rccwały Rady 
Miasna i Gminy Prrsice z dnia  
19  rrdnia 2005 r. (poz. 97) 
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98 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 

z dnia 19 grudnia 2005 r. 

w sprawie rccwalenia re rlaminr dosnarczania wody i odprowadzania  
ściek w na nerenie Gminy Rrdna 

 Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rudna 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Rudna, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr VIr37r2003 Rady Gminy Rudna z dnia  
13 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na tere-
nie Gminy Rudna. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rudna. 

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZPWODNICZICZ RADZ  
 

JERZY STANKIEWICZ 
 
 
 
 
 

Załącznik do rccwały Rady Gminy 
Rrdna z dnia 19  rrdnia 2005 r. 
(poz. 98) 

 
 

REGULAMIN DOSTRACZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKSW  
NA TERENIE GMINY RUDNA 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Posnanowienia o  lne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków reali-
zowanego na terenie gminy Rudna, w tym prawa  
i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się okre-
śleń: 
a) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 717 z późniejszymi 
zmianami), 

b) umowa – należy przez to rozumieć następujące 
rodzaje umów: 
– umowa o zapatrzenie w wodę, 
– umowa o odprowadzanie ścieków, 

c) odbiorca – każdego, kto korzysta z usług wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na podstawie pisemnej umowy  

z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyj-
nym, 

d) Przedsiębiorstwo – należy przez to rozumieć Za-
kład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Rudnej. 

§ 2 

Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wo-
dę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podsta-
wie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą. 

§ 3 

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować 
wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz wa-
runkami wynikającymi z zawartej umowy. 

R o z d z i a ł  II 

Minimalny poziom świadczonycc rsłr  w zakresie 
dosnarczania wody i odprowadzania ściek w 

§ 1 

Minimalną ilość dostarczanej wody, cel jej poboru oraz 
przynależność do taryfowej grupy odbiorców określa 
umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z odbiorcą. 
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§ 5 

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki 
zapewniając zdolność posiadanych urządzeń do do-
starczania wody i odprowadzania ścieków, a w szcze-
gólności: 
1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości prze-

znaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły  
i niezawodny, 

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie 
wody, o wielkości wynikającej z warunków tech-
nicznych przyłączenia, 

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie 
zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami,  
w ilości określonej w dokumentacji projektowej  
i warunkach przyłączenia nieruchomości, 

1) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń 
odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość 
przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązują-
cymi przepisami, 

5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będą-
cych w jego posiadaniu, z wyjątkiem usuwania 
uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy, 

i) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kana-
lizacyjne w zakresie wynikającym z wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji, 

7) instaluje na własny koszt wodomierz główny po 
odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy, 

8) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza 
głównego, 

9) informuje o jakości wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi kwartalnie w formie ogłoszenia za-
mieszczonego w siedzibie przedsiębiorstwa. 

R o z d z i a ł  III 

Szcze  łowe warrnki i nryb zawierania rm w  
z odbiorcami rsłr  

§ i 

1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przy-
szłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warun-
ków technicznych przyłączenia oraz wykazaniu się 
tytułem prawnym do nieruchomości. 

2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta 
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie praw-
nym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania  
z przyłączonej nieruchomości. 

3. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług za-
opatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania 
ścieków, przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną 
umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków. 

§ 7 

Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub 
określony. 

§ 8 

1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzy-
mania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii. 

2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu od-
biorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za za-
pewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług 
jest ograniczona do posiadanych przez przedsię-

biorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych. 

§ 9 

1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumie-
nia stron. 

2. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy bę-
dącego osobą fizyczną, upadłości lub likwidacji od-
biorcy niebędącego osobą fizyczną. 

3. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy  
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 
ustawy. 

§ 10 

Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje 
zamknięcia przyłącza wodociągowego irlub kanaliza-
cyjnego oraz demontuje wodomierz główny. 

R o z d z i a ł  IV 

Spos b rozliczeń w oparcir o ceny i snawki opłan 

§ 11 

Rozliczenia z odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pro-
wadzone są przez przedsiębiorstwo na podstawie 
określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości 
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

§ 12 

W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy, ilość ście-
ków wprowadzonych do urządzeń przedsiębiorstwa 
ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainsta-
lowanego na koszt odbiorcy na własnych ujęciach. 

§ 13 

1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i 
odprowadzone ścieki na podstawie faktur wysta-
wianych przez przedsiębiorstwo w okresach obra-
chunkowych określonych w umowie. 

2. Mogą obowiązywać różne okresy obrachunkowe 
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 
usług lub obszaru. 

3. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo 
wskazuje w fakturze. 

1. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji co do wyso-
kości faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulo-
wania należności. 

§ 11 

1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy sta-
nowi załącznik do umowy. 

2. W rozliczeniach strony umowy obowiązane są sto-
sować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną 
uchwałą rady gminy, bądź wprowadzoną w trybie 
art. 21 ust. 8 ustawy, bez konieczności zmiany 
umowy. 

R o z d z i a ł  V 

Warrnki przyłączenia do sieci 

§ 15 

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby 
ubiegającej się o przyłączenie. 
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2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa 
warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sie-
ci. 

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przy-
łączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie doku-
mentacji technicznej z przedsiębiorstwem. 

1. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonu-
je odbioru technicznego wykonanego przyłącza  
w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy 
zostały spełnione warunki techniczne. 

5. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie prawidło-
wości wykonania podłączenia i jego podpisanie 
przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pi-
semnego wniosku o zawarcie umowy. 

§ 1i 

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przy-
łączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może 
występować osoba posiadająca tytuł prawny do po-
siadania i korzystania z nieruchomości, która ma być 
przyłączona do sieci. 

§ 17 

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przy-
łączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej po-
winien w szczególności zawierać: 
1) oznaczenie wnioskodawcy, 
2) określenie: 

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych, 
b) charakterystyki zużycia wody, 
c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysło-

wych odbiorców usług również jakości od-
prowadzanych ścieków, 

d) przeznaczenia wody, 
3) informacje określające charakterystykę tech-

niczną obiektu, do którego będzie dostarczana 
woda, a w szczególności: 
a) powierzchnię użytkowa i rodzaj lokali (miesz-

kalne, użytkowe) w budynkach zasilanych  
w wodę, 

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia 
zużywające wodę i odprowadzające ścieki, 

1) proponowany termin rozpoczęcia poboru wo-
dy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubie-
gająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: 
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do ko-

rzystania z nieruchomości, której dotyczy wnio-
sek, 

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nie-
ruchomości, o której mowa w ust. 1, względem 
istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia tere-
nu. 

§ 18 

1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia  
i przekazuje wnioskodawcy te warunki w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 
ten może ulec przedłużeniu. 

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia 
ich określenia. 

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szcze-
gólności: 
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągo-

wej irlub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy, 
2) wymagania dotyczące: 

a) miejsca zainstalowania wodomierza główne-
go, 

b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiaro-
wego, 

c) jakości odprowadzanych ścieków, 
3) termin ważności warunków przyłączenia. 

1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przy-
łączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie doku-
mentacji technicznej z przedsiębiorstwem. 

§ 19 

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest: 
a) wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej 

z przedsiębiorstwem w terminie 11 dni od otrzy-
mania dokumentacji, 

b) spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa 
budowlanego warunków. 

§ 20 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia 
do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane nie-
zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. 

2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warun-
ków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych 
możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 21 oraz 
w przypadku braku wystarczających mocy produk-
cyjnych. 

§ 21 

Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie 
wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłącze-
nie wyraża wolę budowy tych urządzeń na takim tere-
nie, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę  
o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy 
przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłą-
czenia. 

R o z d z i a ł  VI 

Teccniczne warrnki określaaące możliwości dosnępr 
do rsłr  wodocią owo-kanalizacyanycc 

§ 22 

Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje doty-
czące dostępności do usług wodociągowo-kanalizacyj-
nych: 
1) w Urzędzie Gminy Rudna, który udostępnia nieod-

płatnie do wglądu: 
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy, 
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego, 
2) w przedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie 

do wglądu: 
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji, 
b) niniejszy regulamin. 
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R o z d z i a ł  VII 

Spos b posnępowania w przypadkr niedonrzymania 
cią łości rsłr  i odpowiednicc paramenr w dosnarcza-
nea wody i wprowadzanycc do sieci kanalizacyanea  
                                  ściek w 

§ 23 

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w spo-
sób zwyczajowo przyjęty, tj. rozplakatowanie ogłoszeń 
na tablicach ogłoszeń w sołectwach których zakłóce-
nia dotyczą. 

§ 21 

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w do-
stawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jako-
ści przedsiębiorstwo powinno poinformować odbior-
ców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 
dwa dni przed planowanym terminem. 

§ 25 

1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 
12 godzin przedsiębiorstwo powinno zapewnić za-
stępczy punkt poboru wody i poinformować od-
biorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania. 

2. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru 
wody pobierane są opłaty na podstawie cen i sta-
wek opłat określonych w obowiązującej taryfie. 

§ 2i 

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomie-
nia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki 
stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska 
lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczegól-
ności gdy: 
1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości 

prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowa-
dzania ścieków, 

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 

R o z d z i a ł  VIII 

Obowiązki odbiorc w rsłr  zaopanrzenia w wodę  
i odprowadzania ściek w 

§ 27 

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia 
jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 
oraz nieutrudniający działalności, a w szczególności: 

1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadza-
jąc ścieki w celach określonych w umowie i w 
warunkach przyłączenia nieruchomości, 

2) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową,  
w sposób eliminujący możliwość wystąpienia ska-
żenia chemicznego lub bakteriologicznego wody  
w sieci, na skutek cofnięcia się wody z we-
wnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu cie-
płej wody lub wody z instalacji centralnego 
ogrzewania, 

3) zabezpieczając przed dostępem osób nieupraw-
nionych pomieszczenie, w którym zainstalowany 
jest wodomierz główny, 

1) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną,  
w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowa-
nia sieci kanalizacyjnej, 

5) informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryj-
nych lub zmianie jakości ścieków odbiegających 
od warunków umowy, 

i) umożliwiając osobom reprezentującym przedsię-
biorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości  
i do pomieszczeń w celach określonych przepisa-
mi ustawy oraz niniejszego regulaminu, 

7) niezwłocznie zawiadamiając przedsiębiorstwo  
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodo-
mierza głównego lub urządzenia pomiarowego,  
w tym o zerwaniu plomby, 

8) informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu 
prawnego nieruchomości , 

9) powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich 
zmianach technicznych w instalacji wewnętrz-
nych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci, 

10) udostępniając nieodpłatnie przedsiębiorstwu miej-
sce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości od-
biorcy celem umieszczenia tabliczek z oznakowa-
niem armatury wodociągowej. 

R o z d z i a ł  IX 

Snandardy obsłr i odbiorc w rsłr . 

Spos b załanwiania reklamacai oraz wymiana informacai 
w zakresie zakł ceń w dosnawie wody i odprowadzanir  
                                 ściek w 

§ 28 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na 
życzenie odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej in-
formacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszyst-
kim informacji objętych regulaminem oraz zawartych 
w taryfie. 

§ 29 

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji 
dotyczących ilości i jakości świadczonych usług 
oraz wysokość opłat za usługi. 

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż 
wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, 
lub nienależytego wykonania usługi. 

3. Reklamacja powinna zawierać: 
1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres 

odbiorcy, 
2) przedmiot reklamacji, 
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających re-

klamację, 
1) numer i datę umowy, 
5) podpis odbiorcy. 

1. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwier-
dzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze re-
klamacji przedsiębiorstwa. 

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocz-
nie, nie dłużej jednak niż w terminie 11 dni od dnia 
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jej wniesienia. Termin ten może ulec przedłużeniu, 
jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szcze-
gółowego postępowania wyjaśniającego. 

i. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację 
w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać: 
1) nazwę przedsiębiorstwa, 
2) powołanie podstawy prawnej, 
3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 

uwzględniania reklamacji, 
1) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia 

roszczeń w innym trybie, 
5) podpis upoważnionego pracownika reprezentu-

jącego przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowa-
nego przez niego stanowiska. 

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji  
w całości lub w części, odpowiedź na reklamację 
winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsię-
biorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrze-
nia. 

R o z d z i a ł  X 

Warrnki dosnarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 30 

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna 
przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na 
sieci wodociągowej. 

§ 31 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa 
są: 

1) ochotnicze jednostki straży pożarnej działające na 
terenie gminy Rudna, 

2) Państwowa Straż Pożarna Komenda Powiatowa  
w nubinie. 

3) inne jednostki straży wspomagające podmioty j.w. 

§ 32 

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz  
z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na 
podstawie pisemnych informacji składanych przez 
jednostkę straży pożarnej po każdorazowym pobraniu 
wody z sieci. 

§ 33 

Rozliczenia z Gminą za pobraną wodę na cele przeciw-
pożarowe dokonywane są za każde pobranie z sieci. 

R o z d z i a ł  XI 

Przepisy końcowe 

§ 31 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 
obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
Nr 72, poz. 717 z późniejszymi zmianami) wraz  
z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podsta-
wie. 

§ 35 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobo-
wiązane jest do udostępnienia na żądanie odbiorcy 
niniejszego regulaminu do wglądu. 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIETKSW 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiany rccwały nr XVI/104/2004 Rady Gminy Mienk w z dnia 
28 lipca 2004 r. w sprawie określenia nrybr posnępowania 
o rdzielenie donacai z brdżenr Gminy Mienk w, sposobr rozliczenia zadań 
                           zlecanycc or anizacaom pozarządowym 

 Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2i listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 118 z późn. zm.), 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 
pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) Rada 
Gminy Mietków uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XVIr101r2001 Rady Gminy Mietków  
z dnia 28 lipca 2001 r. W sprawie określenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 
Mietków, sposobu rozliczania zadań zlecanych organi-
zacjom pozarządowym wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:  

„Dotację należy rozliczyć w terminie określonym w 
umowie”. 

2. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„Jako dokumenty do rozliczenia dotacji uznaje się 
sprawozdanie z realizacji powierzonego zadania lub 
inne dokumenty określone w umowie”. 

3. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Niewykorzystane przez podmiot dotowany środki 
finansowe podlegają zwrotowi w terminie określo-
nym w umowie”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mietków. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZACZ 
RADZ GMINZ 

 
JÓZEF ŻYGADŁO 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIETKSW 

z dnia 28 grudnia 2005 r. 

w sprawie zmiany rccwały nr XXVI/157/2005 Rady Gminy Mienk w z dnia 
22 lisnopada 2005 r. w sprawie snawek podankr od nierrccomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 81 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy Mietków uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się § 2 uchwały nr XXVIr157r2005 Rady 
Gminy Mietków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie 
stawek podatku od nieruchomości i otrzymuje on 
brzmienie: 
„§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

– budowle wykorzystywane jako rurociągi  
i przewody sieci rozdzielczej wody pitnej, 

– budowle służące do odprowadzania i oczysz-
czania ścieków, 

– budynki lub ich części bezpośrednio związane 
z procesem poboru i uzdatniania wody, a tak-
że administrowaniem tymi procesami, 

– budynki lub ich części przeznaczone na udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych, 

– budynki wykorzystywane na działalność kul-
turalną i udostępniania książek, 

– budynki związane z ochroną przeciwpożaro-
wą, 

– grunty zajęte pod cmentarze.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ GMINZ 

 
JÓZEF ŻYGADŁO 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie rsnalenia nazw we wsiacc Dobrzykowice i Ranowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalić nazwy ulic we wsiach:  
1. Dobrzykowice: 

1) rl. Konwaliowa – (działka nr 341/4) – biegnie 
od ulicy Krzykowskiej (działka nr 228r1),  
w kierunku południowym, na wysokości działki 
311r5i załamuje się w kierunku południowo-
wschodnim, biegnie dalej do ulicy Chabrowej 
(działka nr 311r81); 

2) rl. R żana – (działka nr 341/23) – biegnie od 
ulicy Konwaliowej (działka nr 311r1), w kie-
runku wschodnim do ulicy Irysowej (działka  
nr 311r12); 

3) rl. Snorczykowa – (działka nr 341/26) – bie-
gnie od ulicy Różanej (działka nr 311r23),  
w kierunku południowym, do działek nr 311r57 
i 311r58; 

1) rl. Trlipanowa – (działka nr 341/29) – biegnie 
od ulicy Różanej (działka nr 311r237, w kie-
runku południowym, do działek nr 311r59  
i 311ri0, równolegle do ulicy Storczykowej 
(działka nr 311r2i); 

5) rl. Irysowa – (działka nr 341/I2/ – biegnie od 
ulicy Krzykowskiej (działka nr228rl), w kierun-
ku południowym, do ulicy Chabrowej (działka 
nr 311r817), równolegle do ulicy Konwaliowej 
(działka nr 311r1); 

i) rl. Ccabrowa −−−− (działka nr 341/84) – biegnie 
od działki nr 311r21 w kierunku wschodnim, 
równolegle do ulicy Krzykowskiej (działka nr 
228r17), na wysokości ulicy Konwaliowej 
(działka nr 311r17) załamuje się w kierunku 
południowym, biegnie dalej do działek  
nr 311r11i i 311r117; 

7) rl. Goździkowa – (działka nr 341/47) – biegnie 
od ulicy Chabrowej (działka nr 311r817) w kie-
runku północnym, do działek nr 311r33  
i 311r31; 

8) rl. Hiacynnowa – (działka nr 341/50) – biegnie 
od ulicy Chabrowej (działka nr 311r81) w kie-
runku północnym, do działek nr 311r35  
i 311r3i, równolegle do ulicy Goździkowej 
(działka nr 311r17); 

9) rl. Iiołkowa – (działka nr 341/53) – biegnie od 
ulicy Chabrowej (działka nr 311r81) w kierun-
ku północnym, do działek nr 311r37 i 311r38, 

równolegle do ulicy Hiacyntowej (działka  
nr 311r50); 

10) rl. Krokrsowa – (działka nr 341/88) – biegnie 
od ulicy Chabrowej (działka nr 311r81) w kie-
runku południowym, do działek nr 311r118  
i 311r119; 

11) rl. Azaliowa – (działka nr 341/91) – biegnie od 
ulicy Chabrowej (działka nr 311r81) w kierun-
ku południowym, do działek nr 311r120  
i 311r121, równolegle do ulicy Krokusowej 
(działka nr 311r88); 

12) rl. Azowa – (działka nr 341/94) – biegnie od 
ulicy Chabrowej (działka nr 311r81) w kierun-
ku południowym, do działek nr 311r122  
i 311r123, równolegle do ulicy Krokusowej 
(działka nr 311r88) oraz Azaliowej (działka nr 
311r91); 

13) rl. Daliowa – (działka nr 341/97) – biegnie od 
ulicy Chabrowej (działka nr 311r81) w kierun-
ku południowym, do działki nr 311r121, rów-
nolegle do ulic: Krokusowej (działka  
nr 311r88), Azaliowej (działka nr 311r91) oraz 
Bzowej (działka nr 311r91); 

2. Ranowice: 
1) rl. Akacaowa – (działka nr 434/1) – biegnie od 

ulicy Wrocławskiej (działka nr 133) w kierunku 
północno-wschodnim, do ulicy Polnej (działka  
nr 135). 

§ 2 

Położenie ulic i ich przebieg przedstawiają szkice sytu-
acyjne stanowiące załącznik numer 1 oraz załącznik  
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni, od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ GMINZ 

 
ZENON WARDĘGA 
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Załącznik nr 1 do rccwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 29  rrdnia 
2005 r. (poz. 101) 
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Gminy Czernica z dnia 29  rrdnia 
2005 r. (poz. 101) 
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UCHWAŁA RADY GMINY DOMANISW 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie określenia wzor w formrlarzy informacai i deklaracai podankowycc 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. ia ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1981 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 91, poz. 131 z późn. zm.), art. i ust. 13 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 81 z późn. zm.) oraz art. i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1i82 z późn. zm.) Rada Gminy Doma-
niów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomo-
ści stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowią-
cy załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 1 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

Traci moc uchwała nr IIIr1ir02 Rady Gminy Doma-
niów z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od 
nieruchomości i podatku leśnego składanych organowi 
podatkowemu na terenie Gminy Domaniów (Dz. Urz. 
Woj. Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 21, poz. iii). 

§ i 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZICZ 
RADZ GMINZ 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 
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Załącznik nr 1 do rccwały Rady 
Gminy Domani w z dnia 29  rrdnia 
2005 r. (poz. 102) 
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Załącznik nr 2 do rccwały Rady 
Gminy Domani w z dnia 29  rrdnia 
2005 r. (poz. 102) 
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Załącznik nr 3 do rccwały Rady 
Gminy Domani w z dnia 29  rrdnia 
2005 r. (poz. 102) 
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Załącznik nr 4 do rccwały Rady 
Gminy Domani w z dnia 29  rrdnia 
2005 r. (poz. 102) 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWI TA KATARZYNA 

z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie zwolnień od podankr od nierrccomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 ze zmia-
nami), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 81 ze zmianami) 
Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budynki lub ich części oraz grunty związane z reali-

zacją zadań komunalnych w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego, 

2) grunty, budynki i budowle wykorzystywane wy-
łącznie do działalności kulturalnej, oświatowej, 
sportowo-rekreacyjnej oraz do celów przeciwpoża-
rowych, 

3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane wy-
łącznie do działalności komunalnej z wyjątkiem 
związanych ze składowaniem odpadów, służących 
do odprowadzania i oczyszczania ścieków, związa-
nych z procesem poboru i uzdatniania wody,a także 
rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody, 

1) budynki pozostałe lub ich części wyłączone z go-
spodarstw rolnych, przekazanych w zamian za 

świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpiecze-
niu społecznym rolników.  

§ 2 

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr VIIr5ir03 Rady Gminy Święta Katarzyna  
z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 1 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 11 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WICPPRZPWODNICZICZ RADZ 
 

JERZY WOŹNIAK 
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UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIUZKU GMIN „AYCHOWO” 

z dnia 21 grudnia 2005 r. 

w sprawie zasad i nrybr rmarzania wierzynelności Związkr Gmin „Ayccowo” 
z nynrłr należności pieniężnycc, do kn rycc nie snosrae się przepis w rsnawy 
– Ordynacaa podankowa, rdzielania innycc rl  w spłacanir nycc należności, 
                   oraz wskazania or an w do ne o rprawnionycc 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. i9 ust. 3 ustawy o samorzą-
dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 31a ustawy z dnia 2i listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 118 z późn. zm.) Zgromadze-
nie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania 
terminu spłaty i rozkładania na raty wierzytelności 
Związku Gmin „Bychowo", do których nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 92i  
z późn. zm.) – przysługujących tej jednostce oraz jed-
nostek organizacyjnych Związku nieposiadających 
osobowości prawnej od osób fizycznych, osób praw-

nych, oraz innych jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie 

oświadczenia woli uprawnionego organu Związku 
w sprawie umorzenia należności pieniężnej lub 
udzielenia ulgi w jej spłacie, 
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2) należności – rozumie się przez to należność pie-
niężną (główną) przypadającą od jednego dłużnika 
wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia 
należności, w tym należnościami sądowymi (należ-
ności uboczne) według stanu na dzień podejmowa-
nia decyzji, a jeżeli należność główna została zapła-
cona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę 
tych należności ubocznych, 

3) przeciętne wynagrodzenie – rozumie się przez to 
kwotę wynagrodzenia miesięcznego określoną w 
obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego, w celu naliczenia odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych dla roku poprzedza-
jącego rok wydania decyzji, o której mowa w punk-
cie 1. 

§ 3 

Przepisów uchwały nie stosuje się do:  
1) zobowiązań podatkowych i należności z nimi zwią-

zanych,  
2) innych należności pieniężnych, których umarzanie, 

rozkładanie na raty i odznaczanie terminu zapłaty 
należy do właściwości innych organów oraz insty-
tucji i zostało uregulowane odrębnymi przepisami. 

§ 1 

1. Należności Związku mogą być w całości lub w czę-
ści umorzone, jeżeli: 
1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na 

podstawie innych okoliczności lub dokumentów 
stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku  
z którego można by dochodzić należności, 

2) ich nieściągalność została udokumentowana po-
stanowieniem Sądu o: 
a) oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

gdy majątek masy nie wystarcza na zaspoko-
jenie kosztów postępowania upadłościowego, 
lub 

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, 
gdy zachodzi okoliczność wymieniona pod li-
terą „a”, lub 

c) ukończeniu postępowania upadłościowego, 
3) w wyniku przeprowadzonego postępowania wy-

jaśniającego przeprowadzonego przez organ 
uprawniony wykazane zostało, że dłużnik ze 
względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową 
i wysokość dochodów nie jest w stanie uiścić 
należności, a ściąganie jej zagroziłoby egzysten-
cji jego oraz jego rodziny, 

1) w wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik 
lub osoby pozostające na jego utrzymaniu były-
by pozbawione niezbędnych środków do życia, 

5) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego mająt-
ku lub pozostawił nieruchomości niepodlegające 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, 
albo pozostawił przedmioty codziennego użytku 
domowego, których łączna wartość nie przekra-
cza kwoty stanowiącej 2-krotność przeciętnego 
wynagrodzenia, 

i) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyj-
nym dotyczącym tej należności nie uzyska się 
kwoty przewyższającej koszty egzekucji, 

7) po stwierdzeniu, że przewidywane koszty pro-
cesowe związane z dochodzeniem wierzytelno-
ści byłyby wyższe od tej kwoty, 

8) nie można ustalić osoby dłużnika, 
9) mimo braku okoliczności wymienionych w punk-

tach 1 do 8, jeżeli przeprowadzone postępowa-
nie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem 
przemawiają szczególne względy gospodarcze 
lub społeczne albo jest ono uzasadnione waż-
nym interesem dłużnika. 

2. Umorzenie należności może nastąpić, gdy odrocze-
nie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie za-
pewnia spłaty tej należności. 

3. Umorzenie należności głównej może spowodować 
również umorzenie należności ubocznych w całości 
lub w takiej części, w jakiej została umorzona na-
leżność główna. 

1. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidar-
nie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie, o których 
mowa w ust. 1, zachodzą co do wszystkich zobo-
wiązanych. 

5. Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części 
należności, w decyzji należy określić termin zapłaty 
pozostałej części należności. W przypadku, gdy 
dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty decyzje  
o umorzeniu podlegają cofnięciu, a należność w ca-
łości staje się natychmiast wymagalna. 

§ 5 

Nie podlegają umorzeniu należności z tytułu odszko-
dowania za zagarnięcia mienia publicznego, oraz na-
leżności z tytułu odpowiedzialności za niedobór mienia, 
chyba że zachodzą okoliczności określone w § 1  
ust. 1 pkt 5. 

§ i 

1. Należność Związku może być umorzona w całości 
lub części na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wie-
rzyciela. 

2. W stosunku do jednego dłużnika można umorzyć 
należności w całości lub w części, nie częściej niż 
jednak raz w roku kalendarzowym. 

§ 7 

Należności przysługujące Związkowi umarza: 
1) Kierownik jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, którą utworzył Związek – je-
żeli należność nie przekracza 500,– złoty. 

2) Zarządu Związku Gmin „Bychowo” – jeżeli należ-
ność jest wyższa od określonej w pkt 1. 

§ 8 

Decyzja o umorzeniu powinna zawierać akceptację 
Skarbnika Związku lub Głównego Księgowego jed-
nostki, o której mowa w § 7 pkt 1. 

§ 9 

1. Kierownik jednostki organizacyjnej nieposiadajacej 
osobowości prawnej, którą utworzył Związek − je-
żeli należność nie przekracza 500,– złoty lub Za-
rządu Związku Gmin „Bychowo” – jeżeli należność 
jest wyższa od określonej w pkt 1 – ze względu na 
ważny interes dłużnika, na jego wniosek mogą: 
1) odroczyć termin spłaty należności, 
2) rozłożyć należności na raty. 

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub 
którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek 
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ustawowych za zwłokę za okres od dnia wydania 
decyzji do dnia, który w decyzji został określony ja-
ko termin płatności. 

3. Jeżeli w terminie określonym w decyzji dłużnik nie 
dokonał zapłaty odroczonej należności bądź nie za-
płacił którejkolwiek z rat na jakie została należność 
rozłożona, terminem zapłaty tej raty lub odroczonej 
należności jest termin pierwotnie określony. 

1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mają 
zastosowania postanowienia ust. 2. 

§ 10 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Bychowo" 
lub Kierownik jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, którą utworzył Związek, może 
cofnąć swoją decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu 
zapłaty lub rozłożeniu na raty, jeżeli wyjdzie na jaw, że 
dowody na podstawie których należność umorzono lub 
udzielono ulg w jej spłacie okazały się fałszywe, bądź 
że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, 
albo że dłużnik wprowadził Zarząd Związku Gmin „By-
chowo" lub Kierownika jednostki organizacyjnej niepo-
siadającej osobowości prawnej, którą utworzył Zwią-
zek w błąd co do okoliczności, które stanowiły pod-
stawę decyzji. 

§ 11 

Zobowiązuje się Zarząd Związku oraz Kierownika jed-
nostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości 

prawnej, którą utworzył Związek do składania Zgro-
madzeniu Związku półrocznych informacji o wysokości 
umorzonych należności, o których mowa w § 1,  
w terminie 1 miesiąca po upływie półrocza. 

§ 12 

Postępowanie w sprawie umorzenia, odroczenia ter-
minu spłaty należności oraz rozłożenia należności na 
raty prowadzi jednostka organizacyjna podległa Kie-
rownikowi, o którym mowa w § 7 pkt 1 oraz jednost-
ka organizacyjna podległa Zarządowi Związku Gmin 
„Bychowo”, w zależności od wysokości należności,  
o których mowa w § 7. 

§ 13 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku 
Gmin „Bychowo”. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 11 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZPWODNICZICZ ZGROMADZPNIA 
ZWIIZKU GNIM „BZCHOWO” 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK
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INIORMACJA 
STAROSTY WAŁARZYSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie modernizacai operanr ewidencai   rrnn w i brdynk w  miasna 
Wałbrzycca, obręby: Szczawienko nr: 1, 2, 3 , 4 oraz  Piaskowa G ra  

nr: 7 i 13 

 Na podstawie art. 21a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. −  Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 210, poz. 2027) informuję, 
że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków, wyłożony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w 
dniach od 8 grudnia do 29 grudnia 2005 r. do wglądu osób zainteresowa-
nych, dotyczący uzupełnienia komputerowych baz danych o rejestry 
i kartoteki budynków i lokali dla nieruchomości położonych na obszarze mia-
sta Wałbrzycha w obrębach ewidencyjnych Szczawienko nr: 1, 2, 3, 1 oraz  
Piaskowa Góra nr: 7 i 13 – staje się z dniem 1 lutego 200i r. operatem 
ewidencji gruntów i budynków. 
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Jednocześnie  informuję, że  na podstawie art. 21a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo  geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 210, poz. 2027) każdy, czyjego  in-
teresu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w ope-
racie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. 
Zarzuty należy zgłaszać do Starosty Wałbrzyskiego na adres Starostwo Powiatowe w Wał-
brzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 20−21. 
 

STAROSTA 
 

BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ 
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Pgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71r310-i1-71, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-5i0 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75r7i1-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w negnicy, 59-220 negnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-7ir85i-08-00 w. 101, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–21, tel. 0-71r819-10-70, 

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

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71r310-i2-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71r310-i2-51. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są  

w Internecie na stronie: http:rrwww.duw.plrrdzienn.htm 
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