
 

   WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 
Wrocław, dnia 22 marca 2006 r. Nr 61 

 

TREŚĆ: 
Poz.:

 

 

 

AKTY NORMATYWNE: 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:  

957  – Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegóło-
wych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5763 

958  – Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji Domu 
Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w Domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5767 

959  – Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji Ośrodka 
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatno-
ści za pobyt w tym Ośrodku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5768 

960  – Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubin . . . . . .    5770 

961  – Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXX218X05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie okre-
ślenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Szczytna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5775 

962  – Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie określenia granic 
obwodu Publicznego Gimnazjum w Ścinawce Dolnej Nr 21a . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5776 

963  – Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników 
wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowi cych własnośd Gminy Bieru-
tów, zabudowanych na cele mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5776 

964  – Rady Miejskiej w L dku Zdroju z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXXIX395X05 Rady Miejskiej w L dku Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w spra-
wie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrów-
nanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształc cego w L dku Zdroju 
umożliwiaj cego uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005X2006 . . . .    5777 

965  – Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniow  i roln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5778 

966  – Rady Miejskiej w Stroniu Śl skim z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXXIIX256X05 Rady Miejskiej w Stroniu Śl skim z dnia 21 lutego 2005 r. w spra-
wie określenia zasad nabycia, zbycia i obci żania nieruchomości będ cych własności  
Gminy Stronie Śl skie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata .   5778 

967  – Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowi zkowego wymiaru zajęd dydaktycznych udzielanych nauczycie-
lom dla których nie ustalono obowi zkowego wymiaru godzin dydaktycznych . . . . . .    5779 

968  – Rady Miejskiej w Środzie Śl skiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia od 
opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . .    5780 
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969  – Rady Miejskiej w Środzie Śl skiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji 
dla przedszkoli niepublicznych znajduj cych się na terenie gminy Środa Śl ska 
w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5780 

970  – Rady Miejskiej w Środzie Śl skiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie górnych stawek 
opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych . . . . . . . . . . .    5781 

971  – Rady Miejskiej w Środzie Śl skiej z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy 
placowi położonemu w Środzie Śl skiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5782 

972  – Rady  Miejskiej  w Zawidowie  z dnia 7 marca 2006 r.  w sprawie zasad udzielania 
pomocy z funduszu pomocy społecznej w formie posiłku oraz zasad zwrotu przez 
świadczeniobiorcę poniesionych wydatków na pomoc w formie posiłku . . . . . . . . . .    5784 

UCHWAŁY RAD GMIN I  MIAST:  

973  – Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania ścieków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5784 

974  – Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie nadania nazw nowych 
ulic w mieście Prusice, gmina Prusice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5793 

975  – Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzie-
lania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Prusice . . . . . . . . . . . . . .    5795 

976  – Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie trybu postępowania 
o udzielenie z budżetu gminy dotacji na realizację zadań publicznych gminy podmio-
tom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałaj cych w celu osi gnię-
cia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania . . . . .    5796 

UCHWAŁY RAD GMIN:  

977  – Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowi zkowego wymiaru godzin nauczycieli realizuj cych w ramach stosunku pracy 
obowi zki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowi zkowym wymiarze 
godzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5798 

978  – Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oleśnica . . . . . . . . . .    5798 

979  – Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad usytuowania 
na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych . . . . . . . . . . .    5805 

980  – Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5806 

981  – Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu udziela-
nia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania 
oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5808 

982  – Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXIX53X03 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego 
w Gaworzycach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5813 

983  – Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działaj cych w zakresie 
oświaty w Gminie Siekierczyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5813 

984  – Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr LIIIX583X05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświa-
towych, dla których organem prowadz cym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów 
i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osi gnięcia dydaktyczno-wycho-
wawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5818 
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985  – Rady Gminy Głogów z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do wydawania 
decyzji potwierdzaj cych prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom 
innym niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie gminy Głogów . . . . . . . . . . . . . . . .    5819 

INNE AKTY PRAWNE: 

DECYZJA: 

986  – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2006 r. zatwierdzaj ca zmianę 
taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Harpen Polska Spółka z ograniczon  odpowiedzialno-
ści  z siedzib  we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5819 

ZARZĄDZENIA: 

987  – Starosty Strzelińskiego z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego mie-
sięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
Powiatu Strzelińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5828 

988  – Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego 
kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu dzier-
żoniowskiego w 2006 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5828 

989  – Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego 
kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta 
Legnicy w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5829 

990  – Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznego 
kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Legni-
cy w 2006 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5829 

 

 

 

 

 
 

957 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 25 listopada 2006 r. 

w sprawie  przyjęcia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  szków  prowa-
dzonych  przez  Gminę  Olszyna  oraz  szczegówowych  zasad  przyznawania 

i wypwacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Olszynie uchwala: 

 
 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI 
 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa bez bliż-
szego określenia o: 
– Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumied 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.). 

– Szkole – należy przez to rozumied szkołę pod-
stawow , przedszkole, gimnazjum lub placówkę 
dla których organem prowadz cym jest Gmina 
Olszyna. 

– Dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to 
rozumied dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w Karcie Nauczyciela. 

– Roku szkolnym – należy przez to rozumied okres 
pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego. 
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– Klasie – należy przez to rozumied także oddział 
lub grupę. 

– Uczniu – należy przez to rozumied także wy-
chowanka. 

– Tygodniowym obowi zkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumied tygodniowy obo-
wi zkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w Karcie Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa 
art. 30 Karty Nauczyciela. Wynika ono z kwalifika-
cji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego usta-
lonego na podstawie oryginalnych dokumentów al-
bo uwierzytelnionej kopii lub odpisów oraz realizo-
wanego, obowi zkowego wymiaru godzin i jest 
ustalone w rozporz dzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu, według tabeli zaszeregowania oraz 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 2 

Wysokośd dodatku za wysługę lat oraz zasady jego 
przyznawania określa art. 33 Karty Nauczyciela oraz 
§ 7 rozporz dzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181). 

§ 3 

Regulamin określa sposób ustalania wysokości i zasad 
przyznawania: 
a) dodatku motywacyjnego, 
b) dodatku funkcyjnego, 
c) dodatku za sprawowanie funkcji opiekuna stażu, 
d) dodatku za wychowawstwo klasy, 
e) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnych zastępstw, 
f) dodatków za warunki pracy, 
g) inne świadczenia – dodatek mieszkaniowy. 

R o z d z i a ł  II 

Dodatek motywacyjny 

§ 4 

Nauczycielowi może byd przyznany dodatek motywa-
cyjny, stanowi cy procentowy wskaźnik wynagrodze-
nia zasadniczego w granicach od 0–5%. 

§ 5 

Na rok 2006 wysokośd odpisu na dodatki motywacyj-
ne wynosi 2% planowanych środków na wynagrodze-
nia zasadnicze nauczycieli. 

§ 6 

Wysokośd dodatku motywacyjnego zależna jest od 
efektów pracy nauczyciela (dyrektora). 

§ 7 

Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze się pod 
uwagę: 
a) osi gnięcia szkoły w zakresie realizacji zadań dy-

daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
b) wymierne efekty świadczonej pracy, 

c) pozytywn  ocenę dorobku zawodowego, 
d) podwyższanie kwalifikacji zawodowych, 
e) indywidualne osi gnięcia w pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 
f) zaangażowanie w realizacje czynności i zajęd wyni-

kaj cych z art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczycie-
la oraz zadań statutowych. 

§ 8 

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły w granicach przyznawanych szkole, 
placówce środków, na podstawie regulaminu we-
wnętrznego uzgodnionego z zakładowymi struktu-
rami zwi zków zawodowych działaj cymi w oświa-
cie. 

2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje 
Burmistrz Olszyny na wniosek Sekretarza Gminy, 
uwzględniaj c kryteria określone w § 7 i § 12 regu-
laminu. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na dany rok 
budżetowy. 

4. Dodatek motywacyjny może byd cofnięty w uza-
sadnionych przypadkach. 

R o z d z i a ł  III 

Dodatek funkcyjny 

§ 9 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dy-
rektora, wicedyrektora, lub inne stanowisko kierowni-
cze w szkole, przewidziane w statucie szkoły, przysłu-
guje dodatek funkcyjny, w wysokości: 
a) w szkole do 6 oddziałów – od 320 zł do 335 zł, 
b) w szkole od 7–8 oddziałów – od 350 zł do 417 zł, 
c) w szkole od 9–12 oddziałów – od 410 zł – 500 zł, 
d) wicedyrektorowi w wysokości 300 zł. 

§ 10 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowaw-
stwo klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości od 30 – 40 zł. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dorad-
cy metodycznego, przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości od 50 zł – 300 zł. 

3. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcje opie-
kuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wy-
sokości 30 zł za każd  osobę odbywaj c  staż 
i powierzon  danemu nauczycielowi. 

§ 11 

1. Dodatek dyrektorowi szkoły ustala Burmistrz Olszy-
ny, na wniosek Sekretarza Gminy. 

2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom zaj-
muj cym inne stanowiska kierownicze, wycho-
wawstwo klasy, funkcję opiekuna stażu w szkole, 
placówce ustala dyrektor szkoły. 

3. Doradcy metodycznemu dodatek funkcyjny przy-
znaje dyrektor szkoły, w której jest doradca zatrud-
niony w uzgodnieniu z Burmistrzem Olszyny i Dy-
rektorem Powiatowego Centrum Edukacyjnego. 

4. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także 
nauczycielom, którym powierzono obowi zki kie-
rownicze w zastępstwie. 
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§ 12 

1. Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego bierze 
się pod uwagę w szczególności: 
a) prawidłow  organizację pracy, poprawnośd pod 

względem formalno-prawnym podejmowanych 
decyzji oraz ich zasadnośd, 

b) jakośd sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
i kontroli wewnętrznej, 

c) liczbę uczniów, 
d) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowni-

czych w szkole, placówce, 
e) liczbę pracowników pedagogicznych, admini-

stracji i obsługi, 
f) ilośd świetlic szkolnych i bibliotek, 
g) ilośd i jakośd administrowanych budynków, pla-

ców i boisk, 
h) prawidłowośd realizacji budżetu szkoły, placówki 

i przestrzeganie dyscypliny finansowej, 
i) działalnośd na rzecz poprawy bazy materialnej, 

rozwoju oraz osi gnięd szkoły, placówki, 
j) współpracę z Rad  Pedagogiczn , Rad  Szkoły 

i Samorz dem Uczniowskim, 
k) współpracę z różnymi organizacjami, instytucja-

mi, stowarzyszeniami maj c  na celu wspoma-
ganie działalności statutowej szkoły, placówki, 

l) terminowośd i rzetelnośd wykonywania zadań, 
m) współpracę ze zwi zkami zawodowymi. 

§ 13 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w § 9 i § 10, powstaje od pierwszego dnia miesi -
ca następuj cego po miesi cu, w którym nast piło 
powierzenie stanowiska kierowniczego, wycho-
wawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nast -
piło pierwszego dnia miesi ca – od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 9 i § 10, 
nie przysługuj  w okresie nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 
miesi ca następuj cego po miesi cu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wycho-
wawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli 
zaprzestanie tego pełnienia nast piło pierwszego 
dnia miesi ca – od tego dnia. 

§ 14 

Wynagrodzenia, o których mowa w Rozdziale III, wy-
płacane s  pierwszego dnia miesi ca (z góry). 
Jeżeli pierwszego dnia miesi ca, dzień (dni) ten jest 
ustawowo dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie 
wypłacane jest pierwszego dnia roboczego. 

R o z d z i a ł  IX 

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw 

§ 15 

1. Nauczycielowi realizuj cemu tygodniowy obowi z-
kowy wymiar godzin zajęd dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych, o których mowa 
w art. 42 ust. 3 i 6 Karty Nauczyciela na zasadach 
określonych w art. 35 Karty Nauczyciela przysługu-
je wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.  

2. Wynagrodzenie za jedn  godzinę ponadwymiarow  
ustala się dziel c przyznan  nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczn  licz-
bę godzin tygodniowo, obowi zkowego wymiaru 
godzin, ustalonego dla rodzaju zajęd dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizo-
wanych w ramach godzin ponadwymiarowych.  

3. Wynagrodzenie za jedn  godzinę doraźnego zastęp-
stwa ustala się w sposób określony w ust. 2. 

4. Miesięczn  liczbę godzin obowi zkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 2 i 3, uzyskuje się mnoż c odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokr gleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęd do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełn  godzinę. 

§ 16 

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 15, 
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane oraz 
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizo-
wad z przyczyn nie leż cych po stronie nauczyciela, 
a w szczególności: 
1) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny 

do wykonania doraźnej czynności wynikaj cej np. 
z jego funkcji zwi zkowej, roli tłumacza itp., 

2) rekolekcji, 
3) epidemii, mrozów, awarii, 
4) konferencji metodycznych. 

§ 17 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw wypłaca się po przepracowanym 
okresie. 

R o z d z i a ł  X 

Dodatek za warunki pracy 

§ 18 

1. Za prace w trudnych warunkach określonych 
w rozporz dzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 181) przysługuj  dodatki w wysokości: 
a. nauczycielom prowadz cym indywidualne na-

uczanie dziecka zakwalifikowanego do kształce-
nia specjalnego – 10% wynagrodzenia zasadni-
czego, 

b. nauczycielom prowadz cym zajęcia dydaktyczne 
w klasach ł czonych w szkołach – 0,5% wyna-
grodzenia  zasadniczego  za  każd   przepraco-
wan  w tych klasach godzinę zajęd dydaktycz-
nych, 

c. nauczycielom szkół niebęd cych specjalnymi, 
którzy prowadz  zajęcia w klasach, w których 
przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie 
do kształcenia specjalnego – 5%. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z któr  dodatek 
jest zwi zany. 
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3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się 
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowi zuj cy go wymiar zajęd. 

4. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się po 
przepracowanym okresie. 

§ 19 

1. Opiekunom oddziałów w czasie trwania „zielonych 
szkół” przysługuj  2 godziny ponadwymiarowe za 
każdy dzień trwania turnusu. 

R o z d z i a ł  XI 

Inne świadczenia – dodatek mieszkaniowy 

§ 20 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole w wymia-
rze nie niższym niż połowa tygodniowego obowi z-
kowego wymiaru godzin, posiadaj cemu kwalifika-
cje do zajmowania stanowiska, przysługuje nauczy-
cielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokośd nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
a. przy jednej osobie w rodzinie – 2% 
b. przy dwóch osobach w rodzinie – 3% 
c. przy trzech osobach w rodzinie – 4% 
d. przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 5% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do 
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkuj -
cych: 
a. małżonka, który nie posiada własnego źródła 

dochodów, 
b. rodziców nauczyciela pozostaj cych na wył cz-

nym utrzymaniu nauczyciela, 
c. pozostaj ce na utrzymaniu nauczyciela dzieci, 

do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku 
kontynuacji nauki nie dłużej niż do ukończenia 
24 roku życia, 

d. dzieci niepełnosprawne nieposiadaj ce własnego 
źródła dochodu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będ cego 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkuj cym 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, 
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określaj  pracodawcę, który będzie im 
wypłacał dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na wniosek nauczyciela.  

6. Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Olszyny. 

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania 

przez niego lokalu mieszkalnego, 
b) od pierwszego dnia miesi ca następuj cego po 

miesi cu, w którym nauczyciel złożył wniosek, 
a także w okresach: 
– nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
– pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, 

– odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej. 

c) w przypadku, gdy z nauczycielem była zawarta 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wy-
płaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa była zawarta. 

8. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się po zakończeniu 
każdego miesi ca. 

R o z d z i a ł  XII 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

1. W okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczy-
ciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek 
za wysługę lat. 

2. Zasady wynagradzania nauczycieli w okresie urlopu 
macierzyńskiego, wypłat nagród jubileuszowych, 
odpraw z tytułu przechodzenia na emeryturę lub 
rentę, odpraw z tytułu rozwi zania stosunku pracy, 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” – 
reguluj  odrębne przepisy. 

3. Dodatek wiejski wypłacany jest zgodnie z Kart  
Nauczyciela. 

4. Wysokośd i warunki przyznawania i wypłacania 
nagród określone jest odrębn  uchwał . 

§ 22 

Treśd niniejszego Regulaminu została uzgodniona ze 
zwi zkami zawodowymi zrzeszaj cymi nauczycieli 
zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela. 

§ 23 

Regulamin obowi zuje w okresie od 1 stycznia 2006 r. 
do dnia 31 grudnia 2006 r. 

§ 24 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 25 

Traci moc uchwała nr XIXX69X2004 Rady Gminy 
w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przy-
jęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół pro-
wadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych 
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszka-
niowego na rok budżetowy 2005. 

§ 26 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZWCD RCDD 

 JAN WRÓBLEWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUAINIE 

z dnia 13 grudnia 2005 r. 

w sprawie organizacji Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie oraz 
szczegówowych zasad ponoszenia odpwatności za pobyt w Domu 

(Skarga do Wojewódzkiego S du Cdministracyjnego PN.II.0914-2X31X06 
z dnia 10 marca 2006 r. o stwierdzenie nieważności uchwały) 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 
1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 97 ust. 
1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 
2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 
1487, Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Ustala się organizację i zasady ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Po-
bytu „Senior” w Lubinie, zwanym dalej „Domem”.  

§ 2 

1. Zadaniem Domu jest: 
a) zapewnienie osobom starszym, niepełnospraw-

nym i chorym opieki i pomocy w zaspakajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych oraz stworzenie 
odpowiednich warunków do przebywania oraz 
korzystania z wszystkich form działalności Do-
mu, a w szczególności: 
– osobom o zmniejszonej sprawności psychofi-

zycznej, 
– osobom w wieku emerytalnym, 
– będ cym w trudnej sytuacji rodzinnej 

i mieszkaniowej, 
b) inspirowanie powstawania grup wsparcia 

i wzmacniania więzi społecznych poprzez działa-
nia aktywizuj ce środowisko. 

2. Dom wykonuje swoje zadania w szczególności 
przez świadczenie usług podczas całodziennego 
pobytu w zakresie: 
a) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla 

podtrzymywania kondycji psychofizycznej, 
b) zaspokajania potrzeb towarzyskich, rekreacyjno-

-kulturalnych oraz stwarzania możliwości reali-
zacji potrzeb religijnych, 

c) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 

3. Ponadto w miarę możliwości i potrzeb mog  byd 
udzielane inne świadczenia służ ce utrzymaniu 
osoby w jej naturalnym środowisku. 

4. Osoby przebywaj ce w Domu maj  prawo korzy-
stad z wyżywienia. 

§ 3 

1. Domem kieruje Kierownik i jest za niego odpowie-
dzialny przed Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 

2. Obowi zki Kierownika określaj  zapisy Regulaminu 
Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lubinie. 

§ 4 

Celem realizacji zadań, o których mowa w § 2, tworzy 
się następuj ce stanowiska: 
a) Stanowisko instruktora kulturalno-oświatowego, 
b) Stanowisko instruktora terapii zajęciowej, 
c) Stanowisko pielęgniarki, 
d) Stanowisko intendenta, 
e) Stanowiska obsługi: 

– obsługa kuchni, 
– porz dkowa,  
– konserwator. 

§ 5 

1. Dom prowadzi działalnośd w pomieszczeniach 
umożliwiaj cych zorganizowanie terapii zajęciowej, 
spożywania posiłków, wypoczynku, zajęd kultural-
nych i rekreacyjnych. 

2. Dom może prowadzid działalnośd poza pomieszcze-
niami, o których mowa w ust. 1. 

§ 6 

Dom czynny jest codziennie z wyj tkiem niedziel 
i świ t. 

§ 7 

1. W Domu działa Rada Domu, której skład osobowy 
wybierany jest przez osoby korzystaj ce z usług 
Domu. 

2. Rada Domu współpracuje z Kierownikiem Domu 
w sprawach programu działalności Domu. 

3. Regulamin pracy Rady Domu i tryb wyboru Rady 
opracowuje Kierownik Domu po zaci gnięciu opinii 
osób korzystaj cych. 

4. Regulamin pracy Rady Domu wprowadzany jest 
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lubinie. 

5. Zmiany w regulaminie następuj  w trybie przewi-
dzianym dla jego wprowadzenia.  
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§ 8 

Dom może gromadzid dochody własne na podstawie 
przepisów ustawy o finansach publicznych. 

§ 9 

1. Skierowanie do Domu wydaje Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.  

2. Pobyt w Domu jest nieodpłatny. 
3. Za wyżywienie wnoszona jest odpłatnośd na zasa-

dach określonych w odrębnych uchwałach Rady 
Miejskiej w Lubinie. 

 
 
 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Lubina. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUAINIE 

z dnia 13 grudnia 2005 r. 

w sprawie  organizacji  Ośrodka  Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego  w  Lubinie 
i szczegówowych zasad ponoszenia odpwatności za pobyt w tym Ośrodku 
(Skarga do Wojewódzkiego S du Cdministracyjnego PN.II.0914-2X32X06 

z dnia 10 marca 2006 r. o stwierdzenie nieważności uchwały) 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 
1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 97 ust. 
1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 
2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 
1487, Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się organizację Ośrodka Opiekuńczo-Rehabili-
tacyjnego w Lubinie  zwanego dalej „Ośrodkiem” i 
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia. 

§ 2 

1. Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie dziennej kom-
pleksowej opieki i rehabilitacji dzieciom dotkniętym 
dysfunkcj  narz du ruchu o różnej etiologii i niedo-
rozwojem umysłowym. 

2. Ośrodek wykonuje swoje zadania w szczególności 
przez świadczenie specjalistycznych usług opiekuń-
czych podczas całodziennego pobytu w zakresie: 
1) Opieki wychowawczej i zdrowotnej, w tym 

również wyrabiania umiejętności zachowania się 
w kontaktach z otaczaj cym dziecko środowi-
skiem, 

2) Diagnostyki lekarskiej, psychologicznej, pedago-
gicznej i logopedycznej, 

3) Indywidualnej rehabilitacji ruchowej, psycholo-
gicznej, logopedycznej i pedagogicznej, 

  4) Oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych 
o charakterze różnorodnej grupowej terapii pe-
dagogicznej zmierzaj cej do wyrównywania 
zaburzeń rozwoju umysłowego, 

  5) Opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, 
  6) Przygotowania do podjęcia nauki w szkole lub 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
  7) Nauczania indywidualnego przez kadrę pedago-

giczn  szkół szczególnie dla dzieci rodziców 
czynnych zawodowo, 

  8) Pomocy rodzinie w procesie wychowawczym 
dziecka niepełnosprawnego, 

  9) Przysposobienia do samoobsługi, życia w ro-
dzinie i społeczeństwie, 

10) Prowadzenia zabiegów usprawnienia lecznicze-
go (kinezyterapii, hydroterapii i fizykoterapii) 
w miarę możliwości Ośrodka. 

3. Ośrodek może świadczyd specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  dla  dzieci  z  zaburzeniami  psychicz-
nymi.  

4. Do Ośrodka mog  byd kierowane dzieci spoza Lubi-
na na podstawie umów zawartych pomiędzy 
ośrodkami pomocy społecznej. 
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§ 3 

1. Ośrodek posiada 35 miejsc. 
2. W Ośrodku przebywaj  dzieci w wieku do 18 roku 

życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
na pisemny wniosek rodziców, pobyt dziecka, które 
ukończyło 18 lat, może byd przedłużony nie dłużej 
niż o 2 lata, celem utrwalenia osi gniętych wyni-
ków zdrowotnych. O wydłużeniu pobytu dziecka 
decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubinie po uzyskaniu opinii Komisji 
Kwalifikacyjnej ustalaj cej wymiar i zakres niezbęd-
nej rehabilitacji. 

§ 4 

1. Skierowanie do Ośrodka w formie decyzji admini-
stracyjnej, wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubinie, po uzyskaniu opinii 
Komisji Kwalifikacyjnej. 

2. Skład i zasady funkcjonowania Komisji, o której 
mowa w ust. 2, ustala Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej wydaj c stosowne zarz -
dzenie. 

§ 5 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik i jest za niego odpo-
wiedzialny przed Dyrektorem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

2. Obowi zki Kierownika określaj  zapisy Regulaminu 
Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lubinie. 

§ 6 

Celem realizacji zadań, o których mowa w § 2, tworzy 
się następuj ce stanowiska: 
1) Stanowiska administracyjne  

– kierownika, 
– zastępcy kierownika, 
– intendenta. 

2) Stanowiska merytoryczne 
– lekarzy, 
– terapeutów, 
– techników fizjoterapii, 
– opiekunek dziecięcych, 
– pielęgniarek, 
– pokojowych. 

3) Stanowiska obsługi 
– kucharek, 
– praczki, 
– kierowcy, 
– sprz tacza, 
– konserwatora. 

§ 7 

1. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok z wyj tkiem 
przerwy wakacyjnej ustalonej przez Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie na 
pisemny wniosek Kierownika. 

2. Organizację pracy Ośrodka określa ramowy rozkład 
dnia ustalony przez kierownika z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb dzieci. 

3. Praca rehabilitacyjno-opiekuńcza z dziedmi prowa-
dzona jest w oparciu o programy indywidualne, do-
stosowane do potrzeb i możliwości dziecka, reali-
zowane w małych grupach terapeutycznych. 

4. Podstaw  do opracowania programów indywidual-
nych jest roczny plan pracy opiekuńczo-reha-
bilitacyjnej, który Kierownik przedkłada Dyrektorowi 
MOPS do zatwierdzenia. 

§ 8 

Ośrodek współdziała w zakresie realizacji swoich za-
dań z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolic-
kim i innymi zwi zkami wyznaniowymi, stowarzysze-
niami, fundacjami oraz innymi podmiotami i instytu-
cjami. 

§ 9 

Ośrodek może gromadzid dochody własne na podsta-
wie przepisów ustawy o finansach publicznych. 

§ 10 

1. Pobyt w Ośrodku jest odpłatny.  
2. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium dochodowego na osobę w ro-
dzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o pomocy społecznej, nie ponosz  odpłatności 
za pobyt w Ośrodku. 

3. Podstaw  ustalenia indywidualnej odpłatności za 
pobyt w Ośrodku jest stawka godzinowa usług 
i dzienna stawka żywieniowa. 

4. Koszty stawek, o których mowa w ust. 3, ustala 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

5. Odpłatnośd za pobyt dzieci z innych gmin wnosi 
ośrodek, który wydał decyzję kieruj c  w wysoko-
ści pełnych kosztów, o których mowa w ust. 3. 

§ 11 

1. Zasady odpłatności za specjalistyczne usługi opie-
kuńcze określa tabela  

 

Dochód przypadaj cy 
na osobę w rodzinie 

Wysokośd odpłatności 
w % ustalona od stawki 

godzinowej 
do 461 = 100% bezpłatnie 

od 101% do 135% 2 
od 136% do 165% 3 
od 166% do 200% 4 
od 201% do 250% 5 
od 251% do 300% 10 
od 301% do 350% 25 
od 351% do 400% 50 

pow. 400% 100 
 
2. Zasady odpłatności za wyżywienie określaj  odręb-

ne uchwały Rady Miejskiej w Lubinie. 
3. Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi 

iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 10 
ust. 4, wskaźnika odpłatności określonego w pro-
centach, o których mowa w ust. 1, oraz liczby go-
dzin świadczonych w ci gu miesi ca. 

§ 12 

Osoby zobowi zane do ponoszenia odpłatności za 
pobyt dzieci w Ośrodku mog  byd częściowo lub cał-
kowicie zwolnione z odpłatności w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach, a zwłaszcza jeżeli: 
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1) ponosz  znaczne wydatki zwi zane z kosztami le-
ków i leczenia, 

2) ponieśli straty w wyniku zdarzenia losowego. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Lubina. 
 
 
 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 

 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 

 
 

960 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUAINIE 

z dnia 14 lutego 2006 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. 
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 19 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 zmiany: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 
Nr 173, poz. 1808, Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) 
Rada Miejska przyjmuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Miejskiej Lubin w brzmieniu jak niżej: 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Przedsiębiorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne zwane 
dalej przedsiębiorstwem wykonuje swoj  działalnośd 
w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków udzielone decyzj  Prezydenta Miasta Lubina. 

§ 2 

Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia 
w wodę przeznaczon  do spożycia przez ludzi oraz 
odprowadzania ścieków, jak również relacje miedzy 
przedsiębiorstwem a odbiorc  usług zgodnie z posta-
nowieniami art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków zwanej dalej ustaw . 

§ 3 

Definicje użytych w regulaminie pojęd technicznych 
określa art. 2 ustawy oraz pojęcia te oznaczaj : 
1) umowa – oświadczenie woli wyrażone w formie 

pisemnej przez upoważnionych przedstawicieli 
przedsiębiorstwa i odbiorcy reguluj ce warunki re-
alizacji usług w zakresie dostawy wody iXlub od-
prowadzania ścieków, 

2) wewnętrzna instalacja wodoci gowa – układ prze-
wodów wody zimnej w nieruchomości odbiorcy  
wraz z armatur  i wyposażeniem maj cy pocz tek 
w miejscu poł czenia przewodu z zaworem odcina-
j cym tę instalację od wodomierza umieszczonego 
na przył czu wodoci gowym, a zakończenie 
w punktach czerpalnych wody zimnej, 

3) wewnętrzna instalacja kanalizacyjna – układ prze-
wodów kanalizacyjnych w nieruchomości odbiorcy  
wraz z armatur  i wyposażeniem maj cy pocz tek  
w miejscu poł czenia przewodów z przyborami ka-
nalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na 
wylotach poziomych przewodów kanalizacyjnych 
do pierwszej od strony budynku studzienki umiesz-
czonej na zewn trz budynku, 

4) podlicznik – przyrz d pomiarowy służ cy do ustala-
nia ilości pobranej wody zamontowany na instalacji 
wewnętrznej odbiorcy, 

5) wodomierz własny – przyrz d pomiarowy służ cy 
do ustalania ilości wody pobranej z ujęd własnych 
odbiorcy zamontowany i utrzymywany na koszt 
odbiorcy, 

6) cena za dostarczan  wodę lub za odprowadzane 
ścieki – wielkośd wyrażona  w jednostkach pie-
niężnych, któr  odbiorca  jest obowi zany zapłacid 
za 1 m³ dostarczonej wody lub 1 m³ odprowadzo-
nych ścieków; do ceny dolicza się podatek od to-
warów i usług – XCT, w wysokości określonej od-
rębnymi przepisami, 
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  7) stawka opłaty – wielkośd wyrażona w jednost-
kach pieniężnych, któr  odbiorca jest obowi zany 
zapłacid za jednostkę usługi niebęd c  fizyczn  
jednostka  miary  ilości  dostarczanej  wody  lub 
ilości odprowadzanych ścieków w okresie rozli-
czeniowym, a w szczególności: złXosobęXmiesi c, 
złXodbiorcęXmiesi c, złXdobę; do stawki opłaty do-
licza się podatek od towarów i usług – XCT, 
w wysokości określonej odrębnymi przepisami, 

  8) stawka opłaty abonamentowej – wielkośd wyra-
żona w jednostkach pieniężnych, któr  odbiorca 
jest obowi zany zapłacid za usługę zwi zan  
z rozliczeniem zużycia wody lub odprowadzonych 
ścieków, do stawki opłaty dolicza się podatek od 
towarów i usług – XCT, w wysokości określonej 
odrębnymi przepisami, (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośl skiego PN.II.0911-2X 
X148X06 z dnia 10 marca 2006 r. stwierdzono 
nieważnośd § 3 pkt 8), 

  9) cennik usług przedsiębiorstwa – cennik opłat za 
usługi wykonywane przez przedsiębiorstwo, 
wprowadzony stosownym zarz dzeniem we-
wnętrznym uprawnionego organu przedsiębior-
stwa, podany do wiadomości odbiorców w siedzi-
bie przedsiębiorstwa na tablicy ogłoszeń,  

10) protokół odbioru technicznego – dokument po-
twierdzaj cy zgodnośd wykonanych przył czy 
wodoci gowych iXlub kanalizacyjnych z wydanymi 
warunkami technicznymi oraz dokumentacj  pro-
jektow , dopuszczaj cy przył cza do eksploatacji. 

R o z d z i a ł  II 

Minimalny poziom uswug świadczonych przez przedsię-
biorstwo    wodociągowo-kanalizacyjne    w   zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania  ścieków 

§ 4 

Minimaln  i maksymaln  ilośd dostarczanej wody stro-
ny winny określid w umowie o zaopatrzenie w wodę. 
Umowa winna także określad maksymalne ilości oraz 
poziom zanieczyszczeń w dostarczanych przez odbior-
cę ściekach wynikaj cy z posiadanych przez przedsię-
biorstwo możliwości technicznych, technologicznych 
i ekonomicznych ich oczyszczenia. 
1. Wymagane ciśnienie wody określa rozporz dzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690, Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, 
Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). 

2. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadad 
jakościowym wymaganiom określonym w rozpo-
rz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 
2002 r. w sprawie wymagań dotycz cych jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
Nr 203, poz. 1718). 

3. Przedsiębiorstwo obowi zane jest do regularnego 
informowania o jakości wody przeznaczonej do 
spożycia  przez  ludzi.  Informacja  ta  publikowana 
jest  na  stronie  internetowej  przedsiębiorstwa 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie przedsiębior-
stwa. 

R o z d z i a ł  III 

Szczegówowe warunki oraz tryb zawierania oraz 
rozwiązywania umów z odbiorcami 

§ 5 

  1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby 
posiadaj cej tytuł prawny do nieruchomości, która 
jest przył czona do sieci znajduj cej się w posia-
daniu przedsiębiorstwa. 

  2. Umowa dla swej ważności wymaga formy pisem-
nej. 

  3. Umowa może byd zawarta na czas nieokreślony 
lub określony. 

  4. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określo-
ny w szczególności: 
a) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomośd 

została przył czona do sieci został ustanowiony 
na czas określony, 

b) na wniosek osoby, której nieruchomośd została 
przył czona do sieci. 

  5. Umowa winna określad możliwośd jej rozwi zania 
w przypadkach określonych przepisami kodeksu 
cywilnego i innych ustaw. 

  6. Umowa winna dopuszczad jej rozwi zanie za wy-
powiedzeniem lub na zgodny wniosek stron. 

  7. Umowa określa szczegółowe obowi zki stron, 
w tym zasady utrzymania przył czy oraz warunki 
usuwania ich awarii, a także skutki niedotrzyma-
nia terminów płatności. 

  8. W przypadku, gdy przył cza nie s  w posiadaniu 
przedsiębiorstwa, odpowiedzialnośd za zapewnie-
nie ci głości i jakości świadczonych usług jest 
ograniczona do posiadanych przez przedsiębior-
stwo urz dzeń wodoci gowych iXlub kanalizacyj-
nych. 

  9. Odcięcie dostawy wody iXlub zamknięcie przył cza 
kanalizacyjnego z przyczyn opisanych w art. 8 
ust. 1 ustawy nie musi skutkowad wypowiedze-
niem lub rozwi zaniem przez przedsiębiorstwo 
umowy. 

10. Za czynności zwi zane z odcięciem dostawy wo-
dy iXlub odbioru ścieków oraz ponowne wznowie-
nie świadczonych przez przedsiębiorstwo usług 
pobierane s  opłaty, których wysokośd określona 
jest w cenniku usług przedsiębiorstwa. 

11. Rozwi zanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje 
zamknięciem przył cza wodoci gowego – w tym 
demontażem wodomierza – iXlub zamknięciem 
przył cza kanalizacyjnego. 

12. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzied umowę 
z właścicielem lub zarz dc  budynku wielolokalo-
wego, jeśli w trakcie jej obowi zywania wyst pi  
warunki uniemożliwiaj ce ustalenie należności za 
dostarczan  wodę i odprowadzane ścieki dla po-
szczególnych odbiorców  w tym budynku, w ter-
minie określonym w umowie. 

13. Miejsce rozdziału odpowiedzialności za stan tech-
niczny przył czy wodoci gowych i kanalizacyj-
nych określa umowa. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-2X148X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 5 ust. 1, ust. 8, ust. 10, 
ust. 12). 
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§ 6 

W umowach dotycz cych odprowadzania ścieków 
przemysłowych przedsiębiorstwo uwzględnia posta-
nowienia wynikaj ce z rozporz dzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie sposobu realizacji obowi zków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urz dzeń kanalizacyjnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 129, poz. 1108) oraz ekonomicz-
ne i technologiczne możliwości oczyszczania ścieków. 

§ 7 

1. Zawarcie przez przedsiębiorstwo umowy następuje 
po zrealizowaniu warunków określonych w rozdzia-
le XII regulaminu, na podstawie złożonego przez 
odbiorcę pisemnego wniosku. 

2. Postanowienia ust. 1 maj  odpowiednie zastoso-
wanie również w przypadku składania przez właści-
cielaXzarz dcę budynku wielolokalowego wniosku 
o zawarcie umów z osobami korzystaj cymi 
z lokali. 

3. W terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego 
wniosku przedsiębiorstwo przedstawia wniosko-
dawcy umowę do podpisu. 

4. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, jest 
warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia 
usług przez przedsiębiorstwo. 

R o z d z i a ł  IX 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opwat usta-
lonych w taryfach 

§ 8 

1. Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeniowy obo-
wi zuj cy odbiorców w zależności od możliwości 
technicznych świadczenia usług oraz postanowień 
określonych w odrębnych przepisach. 

§ 9 

1. Należności przysługuj ce przedsiębiorstwu za do-
stawę wody i odprowadzanie ścieków ustala się 
według taryfowych cen i stawek opłat oraz ilości 
pobranej wody iXlub odprowadzonych ścieków. 

2. Zasady ustalania ilości dostarczonej odbiorcy wody 
iXlub odprowadzonych ścieków reguluje ustawa 
oraz umowa zawarta z odbiorc . 

3. Taryfa obowi zuj ca w dniu zawarcia umowy sta-
nowi zał cznik do umowy. 

§ 10 

1. W przypadku wprowadzania – przez odbiorcę – do 
urz dzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa ście-
ków, których skład fizyko-chemiczny nie odpowia-
da warunkom określonym w umowie, przedsiębior-
stwo uprawnione jest do naliczenia dodatkowej 
opłaty z tytułu uci żliwości tych ścieków. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl skie-
go PN.II.0911-2X148X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 10). 

2. Sposób ustalania wysokości dobowej opłaty dodat-
kowej określa umowa. 

§ 11 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego 
ilośd pobranej wody ustala się na podstawie średniego 
zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed 
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie 
jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wo-
dy w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym 
i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 

R o z d z i a ł  X 

Warunki przywączania do sieci 

§ 12 

1. Przył czenie do sieci wodoci gowej iXlub kanaliza-
cyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wnio-
sek o przył czenie i określenie warunków technicz-
nych przył czenia, zwany dalej warunkami przył -
czenia, złożony przez osobę ubiegaj c  się o przy-
ł czenie.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien 
w szczególności zawierad: 
a) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy wraz 

z adresem do korespondencji, 
b) adres nieruchomości, która ma byd podł czona, 
c) rodzaj podł czenia (wodoci gowe, kanalizacyj-

ne), 
d) planowan  wielkośd poboru wody oraz jej prze-

znaczenie, ilośd odprowadzanych ścieków, 
a w przypadku dostawców ścieków przemysło-
wych – wskazanie przewidywanej jakości od-
prowadzanych ścieków oraz dane o przewidy-
wanym sposobie ich podczyszczania, 

e) planowany termin podł czenia, 
f) formę, termin i sposób płatności za podł czenie. 

3. Do wniosku należy doł czyd: 
a) dokument potwierdzaj cy tytuł prawny do ko-

rzystania z nieruchomości, której dotyczy wnio-
sek, 

b) aktualn  mapę sytuacyjno-wysokościow , okre-
ślaj c  usytuowanie nieruchomości względem 
istniej cych sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej 
oraz innych obiektów i urz dzeń uzbrojenia tere-
nu. 

4. Wniosek, składany przez właścicielaXzarz dcę bu-
dynku wielolokalowego o zawarcie umów z osoba-
mi korzystaj cymi z lokali, powinien dodatkowo 
zawierad w szczególności: 
a) wykaz osób korzystaj cych z lokali, w tym okre-

ślenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego 
lokalu wraz ze zgod  takiej osoby na zawarcie 
umowy, potwierdzon  własnoręcznym podpi-
sem, 

b) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu 
osób korzystaj cych z lokali o zasadach rozli-
czania różnic pomiędzy ilości  wody wykazan  
na wodomierzu głównym a sum  zużyd ustalo-
nych  w  oparciu  o  wskazania  podliczników 
oraz obowi zku ponoszenia na rzecz przedsię-
biorstwa dodatkowych opłat (np. opłata abona-
mentowa), 
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c) określenie lokalizacji wszystkich punktów czer-
palnych wody wraz z wykazem zainstalowanych 
przyrz dów pomiarowych (podliczników). 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-2X148X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 12 ust. 1 we fragmencie 
„jest odpłatne”, ust. 2 lit. f). 

§ 13 

1. Jeżeli s  spełnione warunki techniczne umożliwia-
j ce podł czenie nieruchomości do sieci, przedsię-
biorstwo – w terminie 30 dni od otrzymania wnio-
sku, o którym mowa w § 13, wraz z kompletem 
zał czników – wydaje osobie ubiegaj cej się 
o przył czenie warunki przył czenia. 

2. W razie braku możliwości przył czenia nieruchomo-
ści do sieci, przedsiębiorstwo – w terminie 21 dni 
od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 13 – 
informuje o tym osobę ubiegaj c  się o przył czenie 
wskazuj c przyczyny, które uniemożliwiaj  podł -
czenie. 

3. Warunki przył czenia s  ważne 24 miesi ce od dnia 
ich wydania. 

4. Warunki przył czenia określaj : 
a) miejsce i sposób przył czenia nieruchomości do 

sieci wodoci gowej iXlub kanalizacyjnej, 
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór 

wody, 
c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego 

iXlub miejsce zainstalowania urz dzenia pomia-
rowego, 

d) obowi zek stosowania przez odbiorcę w instala-
cji wewnętrznej urz dzeń zabezpieczaj cych 
przed wtórnym zanieczyszczeniem wody, 

e) dopuszczaln  ilośd i jakośd ścieków, 
f) termin ważności warunków przył czenia. 

§ 14 

1. Warunkiem przyst pienia do prac zmierzaj cych do 
przył czenia nieruchomości do sieci jest pisemne 
uzgodnienie z przedsiębiorstwem dokumentacji 
technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz 
warunków i sposobów dokonywania przez przed-
siębiorstwo kontroli robót. 

2. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, 
o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od da-
ty złożenia dokumentacji. 

3. Określone przez przedsiębiorstwo odbiory częścio-
we oraz końcowe s  prowadzone przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Wyniki odbiorów, o których mowa w ust. 3, po-
twierdzane s  przez strony w protokołach, których 
wzory – uwzględniaj c postanowienia § 17 – okre-
śla przedsiębiorstwo. 

5. Przed zasypaniem przył cza należy wykonad operat 
geodezyjny, w zakresie wskazanym przez przedsię-
biorstwo w warunkach przył czenia. Jeden komplet 
(w formie cyfrowej i analogowej) dokumentacji 
geodezyjnej dostarcza się przedsiębiorstwu, nato-
miast drugi należy przedłożyd w Ośrodku Geodezji 
i Kartografii celem aktualizacji dokumentacji geode-
zyjnej. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-2X148X06 z dnia 10 marca 2006 r. 

stwierdzono nieważnośd § 14 ust. 1, ust. 2, ust. 4 we 
fragmencie „których wzory – uwzględniaj c postano-
wienia § 17 – określa przedsiębiorstwo”). 

R o z d z i a ł  XI 

Techniczne warunki określające możliwości dostępu 
do uswug wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 15 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówid przył czenia 
do sieci w przypadku braku warunków technicz-
nych umożliwiaj cych realizację usługi. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówid przył czenia 
do sieci, jeśli przył cze zostało wykonane bez uzy-
skania zgody przedsiębiorstwa, b dź zostało wyko-
nane niezgodnie z wydanymi warunkami przył cze-
nia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośl skiego PN.II.0911-2X148X06 z dnia 10 marca 
2006 r. stwierdzono nieważnośd § 15 ust. 2 we 
fragmencie „zostało wykonane bez uzyskania zgody 
przedsiębiorstwa”). 

3. Możliwości techniczne dostępu do usług wodoci -
gowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach 
wyznaczaj  wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 
urz dzeń wodoci gowo-kanalizacyjnych przedsię-
biorstwa zatwierdzone uchwał  Rady Miasta Lubi-
na. 

§ 16 

1. Odpowiedzialnośd przedsiębiorstwa za jakośd do-
starczanej wody ustalana jest w miejscu wydania 
rzeczy, to jest przy zaworze za wodomierzem 
głównym. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewo-
dy Dolnośl skiego PN.II.0911-2X148X06 z dnia 
10 marca 2006 r. stwierdzono nieważnośd § 16 
ust. 1). 

R o z d z i a ł  XII 

Sposób  dokonywania  przez  przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przywącza 

§ 17 

1. Dopuszczenie do eksploatacji przył cza następuje 
po spełnieniu warunków określonych w § 14 oraz 
sporz dzeniu protokołu odbioru technicznego wy-
konanych przył czy. 

2. Protokół odbioru technicznego przył czy powinien 
zawierad co najmniej: 
a) datę odbioru, 
b) dane techniczne charakteryzuj ce przedmiot od-

bioru (średnicę, rodzaj materiału i długośd), 
c) podpisy członków komisji dokonuj cej odbioru, 
d) adres nieruchomości, do której wykonano podł -

czenie. 
3. Podpisanie przez strony protokołu, o którym mowa 

w ust. 1, umożliwia rozpoczęcie dostawy wody 
iXlub odbioru ścieków – po uprzednim podpisaniu 
umowy. 

4. W przypadku dostawy wody do celów budowy 
możliwe jest zawarcie umowy na podstawie proto-
kołów odbioru robót zanikowych, próby ciśnienio-
wej oraz po dostarczeniu przez przyszłego odbiorcę 
pozytywnych wyników badania bakteriologicznego 
wody. 
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R o z d z i a ł  XIII 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania 
ciągwości uswug lub odpowiednich parametrów dostar-
czanej  wody i wprowadzanych  do sieci kanalizacyjnej 

ścieków 

§ 18 

1. Wyst pienie przerwy w dostawie wody może mied 
miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac 
konserwacyjno-remontowych. 

2. O planowanych przerwach w dostawie wody 
przedsiębiorstwo powinno zawiadomid odbiorców 
co najmniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia 
prac. 

3. W razie przerwy przekraczaj cej 4 godziny przed-
siębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wo-
dy, informuj c odbiorców o jego lokalizacji. 

4. W przypadku budynków wielolokalowych przedsię-
biorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 
poinformowad wył cznie właściciela lub zarz dcę 
nieruchomości. 

§ 19 

1. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może 
nast pid także w przypadku: 
a) braku wody na ujęciu, spowodowanym niemoż-

liwymi do przewidzenia zdarzeniami (np. zwi -
zanymi z eksploatacj  górnicz ), 

b) przerw w zasilaniu energetycznym urz dzeń 
wodoci gowych, z przyczyn niezależnych od 
przedsiębiorstwa, 

c) zanieczyszczenia ujęcia wody w sposób niebez-
pieczny dla zdrowia i życia – w wyniku działania 
przestępczego, akcji terrorystycznej, katastrofy 
górniczej lub geologicznej itp., 

d) wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej 
o wstrzymaniu dostawy wody, 

e) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydran-
tów przeciwpożarowych, 

f) działania lub zaniechania działania osoby lub 
podmiotu, za które przedsiębiorstwo nie ponosi 
odpowiedzialności, w tym samego odbiorcy.  

2. W czasie trwania klęski żywiołowej przedsiębior-
stwo ma prawo wprowadzid ograniczenia w kon-
sumpcji wody, po zawiadomieniu odbiorców o tych 
ograniczeniach. 

§ 20 

1. Przedsiębiorstwo może odci d dostawę wody lub 
zamkn d przył cze kanalizacyjne na warunkach 
określonych w art. 8 ustawy. 

2. Za wodę pobran  z zastępczych punktów poboru 
wody – w przypadku określonym w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy – pobierane s  opłaty na podstawie 
cen i stawek określonych w obowi zuj cej taryfie. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śl skiego PN.II.0911-2X148X06 z dnia 10 marca 
2006 r. stwierdzono nieważnośd § 20 ust. 2). 

§ 21 

Przedsiębiorstwo może odmówid ponownego zawarcia 
umowy na dostawę wody iXlub odprowadzanie ście-
ków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będ ce 
przyczyn  zaniechania świadczenia usług.  

R o z d z i a ł  IX 

Standardy obswugi odbiorców uswug 

§ 22 

Przedsiębiorstwo na życzenie odbiorcy lub z własnej 
inicjatywy udziela informacji dotycz cych realizacji 
usług, a zwłaszcza informacji dotycz cych regulaminu 
i taryfy. 

§ 23 

Przedsiębiorstwo powinno zapewnid odbiorcom nale-
żyty poziom usługi, a szczególnie powinno wyodrębnid 
stanowisko pracy do spraw obsługi klienta. 

§ 24 

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowi zuj  
następuj ce wymagania w zakresie udzielania infor-
macji i odpowiedzi, w zwi zku z niedotrzymaniem 
ci głości usług i odpowiednich parametrów dostarcza-
nej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjne 
ścieków: 
a) 2 godziny – na telefoniczne ż danie określenia 

przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłó-
ceń w świadczeniu usług, 

b) 7 dni – na pisemne ż danie usunięcia przerw i za-
kłóceń, o których mowa w pkt a), 

c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażale-
nia, wymagaj ce przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniaj cego. 

§ 25 

Przedsiębiorstwo wodoci gowo-kanalizacyjne zobo-
wi zane jest do zawiadamiania odbiorców usług 
o planowanych zmianach warunków technicznych 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wy-
przedzeniem umożliwiaj cym dostosowanie instalacji 
do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy. 

§ 26 

W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo lub 
organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarcza-
nej wody odbiorcy przysługuje upust na zasadach 
określonych w umowie. 

§ 27 

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo powinno uprzedzid odbiorców 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 28 

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji 
dotycz cych ilości i jakości świadczonych usług 
oraz wysokości opłat za usługi. 

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone 
s  na piśmie osobiście przez zainteresowanego 
w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub 
za pomoc  poczty elektronicznej i s  rozpatrywane 
przez zarz d przedsiębiorstwa. 

3. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocz-
nie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty jej 
wniesienia i udziela odbiorcy pisemnej odpowiedzi.  
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W przypadku reklamacji dotycz cej wskazań wo-
domierza wymagaj cej wykonania ekspertyzy przy-
rz du pomiarowego, termin rozpatrzenia reklamacji 
wynosi do 60 dni. 

4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji 
w całości lub części, odpowiedź na reklamację po-
winna zawierad uzasadnienie. 

R o z d z i a ł  X 

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 29 

1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna 
z urz dzeń wodoci gowych posiadanych przez 
przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów 
przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wo-
doci gowej. 

2. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe dokony-
wana jest na zasadach określonych w umowie po-
między przedsiębiorstwem, Gmin  Miejsk  Lubin 
i jednostk  straży pożarnej. 

3. W kalkulacji ceny za wodę pobieran  na cele prze-
ciwpożarowe poprzez urz dzenia usytuowane na 
terenie publicznym, przedsiębiorstwo uwzględnia 
koszty utrzymania urz dzeń niezbędnych dla za-
pewnienia wymaganych zdolności dostawczych 
hydrantów, powiększone o marżę zysku. 

4. Ilośd wody pobieranej na cele przeciwpożarowe 
wraz z określeniem punktów poboru ustalana jest 
przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalo-
nych okresach. 

 
 

5. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożaro-
we z urz dzeń wodoci gowych, którymi woda do-
starczana jest dla innych odbiorców, jednostka 
straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsię-
biorstwu informacje o ilości pobranej wody. 

6. Należnościami za wodę pobran  na cele przeciwpo-
żarowe przedsiębiorstwo obci ża Gminę Miejsk  
Lubin. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Lubina. 

§ 31 

Traci moc uchwała nr XIIX72X03 Rady Miejskiej 
w Lubinie z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie przy-
jęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz uchwa-
ła nr XXIIX103X03 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia  
30 września 2003 roku w sprawie zmiany uchwały  
nr XIIX72X03 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 maja 
2003 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Miejskiej Lubin . 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 
 
 
 

961 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 

z dnia 17 lutego 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwawy nr XXV/218/05 Rady Miejskiej w Szczytnej 
z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów zamieszkawych na terenie 

Gminy Szczytna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska 
w Szczytnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W paragrafie 10 uchwały skreśla się pkt 4. 
2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegaj  zmia-

nie. 
 
 
 
 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 WOJCIECH SZLOSBERGER 
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962 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 21 lutego 2006 r. 

w sprawie określenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum 
w Ścinawce Dolnej Nr 21a 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w zwi zku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obwód Publicznego Gimnazjum w Ścinawce Dolnej 
Nr 21a obejmuje następuj ce miejscowości: Raszków, 
Suszyna, Ścinawka Dolna. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Radków. 
 
 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośl skiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 ZYGMUNT SZKRETKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

963 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W AIERUTOWIE 

z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  opwaty  z  tytuwu 
przeksztawcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wwasności przez 
dotychczasowych użytkowników i wspówużytkowników wieczystych, 
w odniesieniu  do nieruchomości  stanowiących  wwasność Gminy Aierutów, 

zabudowanych na cele mieszkaniowe 

 Działaj c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a) ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1549), art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co 
następuje:  

 
 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od jedno-
razowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności nieru-
chomości w odniesieniu do nieruchomości stano-
wi cych własnośd Gminy Bierutów, zabudowanych 
na cele mieszkaniowe. 

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

§ 2 

Bonifikatę określon  w § 1 ust. 1 ustala się w wyso-
kości 50% opłaty z tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności. 
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§ 3 

W przypadku użytkowników wieczystych lub ich na-
stępców prawnych, którzy do dnia 31 grudnia 1985 r. 
wnieśli jednorazow  opłatę za cały okres użytkowania 
wieczystego bonifikatę, o której mowa w § 2, ustala 
się w wysokości 99% opłaty za nabycie prawa wła-
sności. 

§ 4 

Koszty wyceny nieruchomości podlegaj cych prze-
kształceniu z użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności ponosi użytkownik wieczysty. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XLXX306X2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. Rady Miejskiej w Bierutowie 
w sprawie ustalenia zasad przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługuj cego osobom 
fizycznym w prawo własności. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bierutów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 JÓZEF SKRABURSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU 

z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwawy nr XXXVI/395/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju 
z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyzna-
wania  i  przekazywania  stypendiów  na  wyrównanie  szans  edukacyjnych 
dla uczniów  Liceum  Ogólnoksztawcącego  w Lądku Zdroju  umożliwiającego 

uzyskanie świadectwa dojrzawości w roku szkolnym 2005/2006” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorz dzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska 
w L dku Zdroju uchwala zmiany w „Regulaminu przyznawania i przekazy-
wania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum 
Ogólnokształc cego w L dku Zdroju umożliwiaj cego uzyskanie świadectwa 
dojrzałości w roku szkolnym 2005X2006”, w brzmieniu jak niżej: 

 
 

§ 1 

1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 3, który po 
zmianie otrzymuje brzmienie: 
„Stypendia s  przekazywane w formie pieniężnej na 
częściowe lub całkowite pokrywanie kosztów zwi -
zanych z pobieraniem nauki”. 

2. W § 4 ust. 4 wyrazy „w następnym” zastępuje się 
wyrazami „w bież cym”, 

3. W § 6 uchyla się ust. 4, 
4. W § 8 ust. 1 dodaje się:  

• Opuścił ponad 5 godzin lekcyjnych miesięcznie 
bez usprawiedliwienia. 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi L dka 
Zdroju. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w  Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolno-
śl skiego. 
 

 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU 

z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  opwaty  za prze-
ksztawcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntu  w  prawo  wwasności 
nieruchomości  zabudowanych  na cele mieszkaniowe,  przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową i rolnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 
Nr 175, poz. 1459) oraz w zwi zku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieńsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo 
własności nieruchomości zabudowanych na cele 
mieszkaniowe, przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniow  i rolnych w wysokości 70%. 

§ 2 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysoko-
ści 99% od wyliczonej należności z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości zabudowanych na cele mieszka-
niowe, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniow  
i rolnych, gdy przekształcenie następuje na rzecz użyt-
kowników wieczystych lub ich następców prawnych, 
którzy wnieśli jednorazow  opłatę za cały okres użyt-
kowania wieczystego, zgodnie z obowi zuj cymi 
wówczas przepisami. 

§ 3 

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynka-
mi wykorzystywanymi jednocześnie na cele mieszka-
niowe i inne niż mieszkalne, bonifikata zostanie udzie-

lona wył cznie w odniesieniu do tej powierzchni grun-
tu, która odpowiada powierzchni lokali mieszkalnych. 
Powierzchnia ta zostanie wyliczona proporcjonalnie 
w stosunku do powierzchni wszystkich lokali znajduj -
cych się na nieruchomości gruntowej. 

§ 4 

Wnioskodawcy ponosz  koszty sporz dzenia wyceny 
nieruchomości. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy w Pieńsku. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 MAREK MARENDZIAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w  sprawie  zmiany  uchwawy  nr XXVII/256/05  Rady  Miejskiej w Stroniu 
Śląskim  z dnia 21 lutego 2005 r.  w sprawie  określenia  zasad  nabycia, 
zbycia  i  obciążania  nieruchomości   będących  wwasnością  Gminy  Stronie 

Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dwuższy niż trzy lata 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, 
art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 
ze zmianami) Rada Miejska w Stroniu Śl skim uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XXXIIX256X05 Rady Miejskiej w Stroniu 
Śl skim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia 
zasad nabycia, zbycia i obci żania nieruchomości bę-
d cych własności  Gminy Stronie Śl skie oraz ich 
wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, 
wprowadza się następuj ce zmiany: 
§ 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkow  

części  gruntu dla osób wymienionych w ust. 3 
dokonuje się z zastosowaniem następuj cych boni-
fikat: 
a) 99% przy wykupie lokali w budynku, 
b) 75%, jeżeli nakłady poniesione przez Gminę na 

remont budynku lub jego infrastrukturę towarzy-
sz c  w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny 
w ostatnich trzech latach, przed wykonaniem 
wyceny biegłego, przekroczyły kwotę 
5.000,00 zł z wył czeniem budynków w któ-
rych dokonano zmiany sposobu użytkowania 
i zaadaptowano na cele mieszkalne przed ich za-
siedleniem – przy jednoczesnym wykupie lokali 
w budynku, 

c) 70% jeżeli nakłady poniesione przez Gminę na 
remont budynku lub jego infrastrukturę towarzy-
sz c  w przeliczeniu na jeden lokal mieszkalny 

w ostatnich trzech latach, przed wykonaniem 
wyceny biegłego, przekroczyły kwotę 
5.000,00 zł z wył czeniem budynków w któ-
rych dokonano zmiany sposobu użytkowania 
i zaadaptowano na cele mieszkalne przed ich za-
siedleniem – przy niejednoczesnym wykupie lo-
kali w budynku, 

d) 90%, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest budynek 
jednorodzinny wybudowany po roku 1990. 

2. Bonifikaty, o których mowa w pkt 1, stosuje się 
w okresie do 31 grudnia 2006 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia 
Śl skiego. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośl skiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 RYSZARD SULIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUAOMIERZ 

z dnia 28 lutego 2006 r. 

w  sprawie  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru 
zajęć  dydaktycznych  udzielanych  nauczycielom  dla  których  nie  ustalono 

obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkołyXprzedszkola oraz 
nauczycielowi pełni cemu inne stanowisko kierowni-
cze obniża się tygodniowy obowi zkowy wymiar go-
dzin zajęd w zależności od wielkości szkołyXprzed-
szkola oraz warunków pracy. Dotyczy to również na-
uczyciela, który obowi zki kierownicze pełni w zastęp-
stwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze. 

§ 2 

Tygodniowy obowi zkowy wymiar zajęd kadry kie-
rowniczej wymienionej w § 1 wynosi: 
1) Dla dyrektorów: 

a) przedszkola         – 12 godzin 

b) szkoły podstawowej: 
– do 4 oddziałów       – 15 godzin 
– od 5 do 8 oddziałów      – 12 godzin 
– od 9 do 10 oddziałów     –   8 godzin 
– od 11 i więcej oddziałów    –   5 godzin 

c) gimnazjum powyżej 11 oddziałów  –   5 godzin 
2) Dla wicedyrektorów szkół podstawowych i gimna-

zjum od 11 i więcej oddziałów – 9 godzin. 

§ 3 

Rozmiar zniżek tygodniowego obowi zkowego wymia-
ru zajęd dydaktycznych nauczycieli, dla których nie 
ustalono obowi zkowego wymiaru godzin dydaktycz-
nych, wymaga uzyskania opinii Dolnośl skiego Kurato-
ra Oświaty.  
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§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Lubomierz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ GMIND 

 ZDZISŁAW PUCHALSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 1 marca 2006 r. 

w sprawie zwolnienia od opwat za wniosek o wpis do ewidencji 
dziawalności gospodarczej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
i art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności go-
spodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwalnia się z opłaty wnioski o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej składane przez osoby bez-
robotne. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 
na wniosek uprawnionego. 

§ 2 

Podstaw  uznania osoby za bezrobotn  będzie za-
świadczenie o pozostawieniu w rejestrze bezrobotnych 
wystawione przez Powiatowy Urz d Pracy w Środzie 
Śl skiej. 

§ 3 

Zwolnienie z opłat za wniosek o wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej obejmuje wył cznie dokona-

nie pierwszego wpisu i nie ma zastosowania do zmian 
wpisu. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śl skiej. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD RCDD 

 WALDEMAR WAWRZYŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 1 marca 2006 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się 
na terenie gminy Środa Śląska w 2006 roku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnai 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 90 ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w 2006 roku 
przysługuj  na każdego ucznia, z wyj tkiem 
uczniów niepełnosprawnych, w wysokości 80,8% 
planowanych w aktualnym roku budżetowym wy-
datków bież cych ponoszonych w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Środa Śl ska, w przeli-
czeniu na jednego ucznia. 

2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na uczniów 
niepełnosprawnych ustala się w wysokości przewi-
dzianej dla uczniów niepełnosprawnych przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Śro-
da Śl ska. 

§ 2 

1. Przedszkole niepubliczne do 10 dnia każdego mie-
si ca przekazuje informacje o ł cznej wysokości 
otrzymanej dotacji oraz jej wykorzystaniu od po-
cz tku roku do końca minionego miesi ca. 

2. Przedszkole niepubliczne do końca stycznia każde-
go roku przekazuje rozliczenie dotacji i jej wykorzy-
stanie za cały poprzedni rok kalendarzowy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śl skiej. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego, z moc  obowi zuj c  od 1 stycznia 
2006 r. 
 
 

 PRZEWODNICZWCD RCDD 

 WALDEMAR WAWRZYŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 1 marca 2006 r. 

w sprawie górnych stawek opwat uiszczanych przez wwaścicieli nieruchomo-
ści za uswugi  w zakresie  odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpwywowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1900 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) i art. 6 ust. 2–4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porz dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następuj ce maksymalne stawi opłat za 
odbiór odpadów komunalnych stałych z częstotliwo-
ści  1 raz w miesi cu: 
1. opróżnianie pojemnika 1,1 m3 (1100 l) – 47.49 zł 
2. opróżnianie pojemnika 0,24 m3 (240 l) – 19,73 zł 
3. opróżnianie pojemnika 0,12 m3 

(110–120 l)          –   9,93 zł 
Ww. stawki uwzględniaj  selektywn  zbiórkę odpa-
dów, która jest prowadzona na terenie miasta i całej 
gminy Środa Śl ska. 

§ 2 

Ustala się następuj ce maksymalne stawki opłat za 
odbiór i transport nieczystości ciekłych – 16,19 zł za 
1 m3. 

§ 3 

Do stawek należy doliczyd należny podatek XCT. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śl skiej. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XLIX363X05 Rady Miejskiej 
w Środzie Śl skiej z dnia 28 grudnia 2005 r. w spra-
wie górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicie-
li nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych. 

§ 6 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośl skiego i podlega ogłoszeniu na terenie 
gminy i miasta Środa Śl ska w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
 
 
 
 
 PRZEWODNICZWCD RCDD 

 WALDEMAR WAWRZYŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 1 marca 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy placowi powożonemu 
w Środzie Śląskiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Placowi położonemu u zbiegu ulic: Wawrzyńca 
Korwina, Mickiewicza, Kościuszki, Śl skiej 
i Białoskórniczej nadaje się nazwę „Skwer Zesłań-
ców Sybiru”. 

2. Usytuowanie placu, o którym mowa w ust. 1, ilu-
struje szkic sytuacyjny stanowi cy zał cznik do 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śl skiej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 
 
 PRZEWODNICZWCD RCDD 

 WALDEMAR WAWRZYŃSKI 
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skiej w Środzie Śląskiej z dnia 
1 marca 2006 r.  poz. 971( 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 7 marca 2006 r. 

w sprawie zasad udzielania pomocy z funduszy pomocy spowecznej w formie 
posiwku oraz zasad zwrotu przez  świadczeniobiorcę poniesionych wydatków 

na pomoc w formie posiwku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz dzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 6 ust. 1, 2 ustawy 
z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 259 z 2005 r.) Rada 
Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodaru-
j cej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 
150% kryterium dochodowego określonego zgodnie 
z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o pomocy społecznej, 
przyznana pomoc w formie posiłku może odbywad się 
na zasadzie zwrotu przez rodzinę, w części lub całości, 
poniesionych wydatków – wg zasad wynikaj cych 
z poniższej tabeli. 
 

Kryterium dochodowe ustalone 
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 
ustawy o pomocy społecznej 

w % 

Wysokośd odpłatności 
za poniesione wydatki 

liczona w % 

Do 150^ 0% 

Do 200% 25% 

Do 250% 50% 

Do 300% 75% 

Powyżej 300% 100% 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
w Zawidowie. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XIX33X2003 Rady Miejskiej 
w Zawidowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie za-
sad udzielania pomocy z funduszy pomocy społecznej 
w formie dożywiania uczniów oraz zasad zwrotu przez 
świadczeniobiorcę poniesionych wydatków na doży-
wianie uczniów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 DOMINIK TRACZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

973 

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W AOGATYNI 

z dnia 17 lutego 2006 r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 142, 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. 747 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
 
 

R o z d z i a ł  I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków reali-
zowanego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia, 
w tym prawa i obowi zki Przedsiębiorstwa oraz 
Odbiorców. 

2. Przedsiębiorstwo wykonuje swoj  działalnośd 
w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków udzielone decyzj  Burmistrza Gminy 
i Miasta Bogatynia. 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczaj : 
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. 747 ze zm.), 

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

3) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodoci gowo-
kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 
ustawy,  

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub od-
prowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 
ustawy, 

5) wodomierz – przyrz d pomiarowy zainstalowany na 
wewnętrznej instalacji wodoci gowej obiektu bu-
dowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 

6) wodomierz główny - przyrz d pomiarowy, o którym 
mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, 

7) wodomierz dodatkowy – przyrz d pomiarowy zain-
stalowany za wodomierzem głównym służ cy usta-
leniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalo-
wany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 

8) wodomierz własny – przyrz d pomiarowy mierz cy 
ilośd wody pobranej z własnych ujęd 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 C Ł  II 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH 
PRZEZ PRZEDSIĘAIORSTWO WODOCIĄGOWO-
KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA 
WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ 
OAOWIĄZKI   ODAIORCÓW   WARUNKUJĄCE   JEGO 

UTRZYMANIE 

§ 3 

1. Ilośd wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilośd od-
prowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzy-
mywane w miejscu przył czenia do sieci wodoci -
gowej określa umowa. Umowa może również usta-
lad dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków 
wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie 
Przedsiębiorstwo może zaniechad ustaleń dotycz -

cych minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych wa-
runkach przył czenia do sieci zalecono Odbiorcy 
wyposażenie instalacji w urz dzenie do lokalnego 
podnoszenia ciśnienia. 

2. Wskaźniki charakteryzuj ce poziom usług  określa-
j : 
1) ustawa, 
2) zezwolenie na prowadzenie działalności w za-

kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków, 

3) pozwolenia wodnoprawne. 

§ 4 

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma 
obowi zek zapewnid: 
1) zdolności dostawcze posiadanego przył cza wo-

doci gowego, zapewniaj c dostawę wody do 
Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie, 

2) przepustowośd posiadanego przył cza kanaliza-
cyjnego, zapewniaj c  odprowadzenie ścieków, 
w ilości określonej w umowie,  

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

4) ci głośd i niezawodnośd dostaw wody oraz od-
prowadzania ścieków zXdo posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo urz dzeń wodoci gowych 
i kanalizacyjnych, 

5) budowę urz dzeń wodoci gowych i urz dzeń 
kanalizacyjnych, w zakresie wynikaj cym 
z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,  

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

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania 
bież cej kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz 
kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotycz -
cych technicznych warunków przył czenia do sieci 
wodoci gowej i kanalizacyjnej. 

3. Przedsiębiorstwo jest obowi zane do regularnego 
informowania Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lu-
dzi, nie rzadziej niż raz na miesi c. 

§ 5 

Odbiorcy s  zobowi zani do korzystania z zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowo-
duj cy pogorszenia jakości usług świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 
1) utrzymania instalacji wodoci gowych w stanie 

technicznym uniemożliwiaj cym wtórne zanie-
czyszczenie wody w wyniku wyst pienia skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego, 

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody 
z instalacji wodoci gowej, powrotu ciepłej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębior-
stwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odpro-
wadzanych ścieków, 

4) niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, 
uzyskanych warunków technicznych przył czenia 
do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, 
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  5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalo-
wany jest wodomierz lub urz dzenie pomiarowe, 
w stanie uniemożliwiaj cym jego uszkodzenie 
i oddziaływania zakłócaj ce jego prawidłowego 
działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed 
dostępem osób nieuprawnionych, 

  6) utrzymywania przył cza w stanie niepowoduj cym 
pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przy-
padku, gdy przył cze wodoci gowe lub kanaliza-
cyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębior-
stwa, 

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

  8) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do doku-
mentacji technicznej, danych z eksploatacji doty-
cz cych własnych ujęd wody i instalacji zasilanych 
z tych ujęd, w zakresie umożliwiaj cym ustalenie 
czy mog  one oddziaływad na instalacje zasilane 
z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo 
oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do 
kanalizacji, 

  9) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do wła-
snych ujęd wody i instalacji zasilanych z tych ujęd, 
a także poł czonych z sieci  własnych instalacji, 
jeżeli zachodz  uzasadnione przesłanki, że instala-
cje Odbiorcy mog  negatywnie oddziaływad na 
poziom usług świadczonych przez Przedsiębior-
stwo, 

10) wykorzystywania wody z sieci wodoci gowej 
i przył cza kanalizacyjnego wył cznie w celach 
i na warunkach określonych w umowie, 

11) Odbiorca zobowi zany jest do natychmiastowego 
powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich 
uszkodzeniach przyrz dów pomiarowych, w tym 
zerwaniu plomb. 

§ 6 

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przył cza wodoci go-
wego lub kanalizacyjnego, będ cego w posiadaniu 
Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia 
poziomu usług świadczonych przez Przedsiębior-
stwo, Odbiorca jest zobowi zany do niezwłocznego 
usunięcia przyczyn zagrożeń.  

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia 
pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma 
ono prawo podj d wszelkie działania zmierzaj ce do 
usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie 
mog  naruszad prawa własności przył cza przysłu-
guj cego Odbiorcy.  

R o z d z i a ł  III 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYA ZAWIERANIA 
ORAZ ROZWIAZYWANIA UMÓW Z ODAIORCAMI 

A. Postanowienia ogólne 

§ 7 

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębior-
stwo z Odbiorcami nie mog  ograniczad praw i obo-
wi zków stron wynikaj cych z przepisów ustawy, 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.  

§ 8 

1. Umowa określa szczegółowe obowi zki stron, 
w tym zasady utrzymania przył czy oraz warunki 
usuwania ich awarii.  

2. W przypadku, gdy przył cza nie s  w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa, odpowiedzialnośd Przedsiębior-
stwa za zapewnienie ci głości i jakości świadczo-
nych usług jest ograniczona do posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo urz dzeń wodoci gowych i kana-
lizacyjnych. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody Dolnośl skiego PN.II.0911-19X151X06 z dnia 
10 marca 2006 r. stwierdzono nieważnośd § 8 
ust. 2). 

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

§ 9 

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

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

została przył czona do sieci, został ustanowiony 
na czas określony, 

2) na wniosek osoby, której nieruchomośd została 
przył czona do sieci. 

§ 10 

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

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana 
taryfy w czasie obowi zywania umowy. 

§ 11 

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości 
przył czonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkuj cej 
zmian  Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę 
z nowym Odbiorc , z zachowaniem dotychczasowych 
warunków technicznych świadczenia usług.  

A. Zasady zawierania umów 

§ 12 

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, 
posiadaj cej tytuł prawny do nieruchomości, która 
została przył czona do sieci znajduj cej się w po-
siadaniu Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba 
ubiegaj ca się o przył czenie jest zobowi zana 
przedstawid Przedsiębiorstwu dokument, określaj -
cy aktualny stan prawny przył czonej nieruchomo-
ści.  

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł 
prawny osoby składaj cej wniosek do władania nie-
ruchomości , jest ona zobowi zana przedłożyd do-
kument potwierdzaj cy ten tytuł, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

4. Umowa może zostad zawarta również z osob , 
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni  
faktu korzystania z przył czonej nieruchomości. 
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5. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi zany do 
pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa 
o utracie przezeń prawa do korzystania z nierucho-
mości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, 
Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi od-
powiedzialnośd za należności powstałe w zwi zku 
ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.  

§ 13 

1. Umowa może byd zawarta z osobami korzystaj -
cymi z lokali znajduj cych się w budynku wieloloka-
lowym na pisemny wniosek właściciela lub zarz d-
cy budynku wielolokalowego.  

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

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

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu 
osób korzystaj cych z lokali o zasadach rozli-
czania różnic oraz o obowi zku ponoszenia na 
rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,  

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

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego 
wniosku Przedsiębiorstwo jest zobowi zane wydad 
informację techniczn  określaj c  wymagania tech-
niczne.  

4. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa 
w ust. 1, obejmuje więcej niż jeden budynek wielo-
lokalowy, termin określony w ust.3 przedłuża się 
do 30 dni. 

5. Przedsiębiorstwo może również zawierad umowę 
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 
z  korzystaj cymi  z lokali znajduj cych się w bu-
dynku  wielolokalowym,  jeżeli  zostanie  zapew-
nione: 
1) wydzielenie pomieszczenia technicznego prze-

znaczonego wył cznie do zainstalowania wodo-
mierzy głównych, dostępne dla Przedsiębior-
stwa, 

2) zainstalowany zostanie kolektor zbiorczy z za-
montowanymi i oznakowanymi tabliczkami przy 
wodomierzach głównych do poszczególnych lo-
kali, 

3) każdy wodomierz główny obsługuje tylko jedne-
go Odbiorcę. 

§ 14 

1. Przedsiębiorstwo sporz dza projekt umowy, w ter-
minie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie 
umowy na zasadach określonych w ustawie. 

2. W przypadku określonym w § 13 ust. 5 umowa 
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 
jest zawierana z osobami korzystaj cymi z lokali 
bez konieczności zawarcia odrębnej umowy 
z właścicielem lub zarz dc  budynku wielolokalo-
wego. 

C. Zasady rozwiązywania umów 

§ 15 

1. Umowa może byd rozwi zana przez stronę umowy, 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego 
w umowie. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody Dolnośl skiego PN.II.0911-19X151X06 z dnia 
10 marca 2006 r. stwierdzono nieważnośd § 15 
ust. 1). 

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

3. Umowa może byd również rozwi zana na skutek 
odst pienia Przedsiębiorstwa od umowy, w przy-
padkach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy. Od-
st pienie od umowy następuje poprzez oświadcze-
nie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni 
przed terminem odcięcia dostawy wody lub za-
mknięcia przył cza kanalizacyjnego. 

§ 16 

1. Umowa może byd rozwi zana w drodze porozumie-
nia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwi za-
niu z chwil  upływu czasu, na jaki została zawarta. 

§ 17 

1. Umowa wygasa w przypadku: 
1) śmierci Odbiorcy usług będ cego osob  fizycz-

n ,  
2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania 

z nieruchomości,  
3) zakończenia postępowania upadłościowego 

w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bę-
d cej przedsiębiorc ,  

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na 
prowadzenie działalności.  

2. Umowa zawarta z osob  korzystaj c  z lokalu 
w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczy-
nami wskazanymi w ust. 1, również w razie roz-
wi zania lub wygaśnięcia umowy zawartej przez 
Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarz dc  nieru-
chomości, w której znajduje się lokal.  

§ 18 

1. Po rozwi zaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsię-
biorstwo zaprzestaje świadczenia usług w szcze-
gólności poprzez: dokonanie zamknięcia przył cza 
wodoci gowego iXlub kanalizacyjnego oraz demon-
taż wodomierza głównego. 

2. Ponowne przył czenie do sieci, po wcześniejszym 
odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przył cza 
kanalizacyjnego, następuje po złożeniu przez Od-
biorcę wniosku o zawarcie umowy.  

R o z d z i a ł  IX 

SPOSÓA ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI 
OPŁAT USTALONE W TARYFACH 

§ 19 

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowa-
dzania ścieków s  prowadzone przez Przedsiębiorstwo 
z Odbiorcami, wył cznie w oparciu o ceny i stawki 
opłat określone w ogłoszonych taryfach. 
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§ 20 

Długośd okresu obrachunkowego określa umowa, przy 
czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesi c i nie 
dłuższy niż trzy miesi ce. 

§ 21 

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

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

3. Przedsiębiorstwo doł cza do nowo zawieranej 
umowy aktualnie obowi zuj c  taryfę lub jej wy-
ci g, zawieraj cy ceny i stawki opłat właściwe dla 
Odbiorcy, będ cego stron  umowy. 

§ 22 

1. Podstaw  obci żenia Odbiorcy należnościami za 
usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest fak-
tura.  

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym 
Odbiorcami s  również osoby korzystaj ce z po-
szczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia od-
rębn  fakturę zarz dcy lub właścicielowi takiego 
budynku oraz odrębne faktury osobom korzystaj -
cym z lokali.  

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni 
od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy 
ilośd świadczonych usług jest ustalana na innej 
podstawie niż wskazania wodomierza lub urz dze-
nia pomiarowego, od końca okresu obrachunkowe-
go. 

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczon  wodę 
i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym 
w fakturze, który nie może byd krótszy niż 14 dni 
od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie 
uprawniaj  Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, 
w wysokości ustawowej. 

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wyso-
kości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się j  na 
poczet przyszłych należności lub na pisemne ż da-
nie Odbiorcy zwraca się j  w terminie 14 dni od 
dnia złożenia wniosku w tej sprawie w formie prze-
lewu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówko-
wej. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-19X151X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 22 ust. 4 we fragmencie: 
„opóźnienia w zapłacie uprawniaj  Przedsiębiorstwo 
do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej” 
i ust. 6). 

§ 23 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub 
urz dzenia pomiarowego oraz braku możliwości usta-
lenia na podstawie powszechnie obowi zuj cych prze-
pisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilośd 
pobranej wody iXlub odprowadzonych ścieków ustala 
się zgodnie z warunkami prowadzenia rozliczeń za 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków okre-
ślonymi w rozdziale 5 ustawy. 

§ 24 

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

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

3. W przypadkach określonych w ust 1 i 2 Odbiorca 
jest zobowi zany do zakupu, zainstalowania na 
własny koszt wodomierza własnego, jego utrzyma-
nia i legalizacji. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośl skiego PN.II.0911-19X151X06 
z dnia 10 marca 2006 r. stwierdzono nieważnośd 
§ 24 ust. 3). 

R o z d z i a ł  X 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 

§ 25 

Osoba ubiegaj ca się o przył czenie jej nieruchomości 
do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przył cze-
nie, który powinien zawierad co najmniej: 
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 
2) adres do korespondencji, 
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego 

rejestru wskazuj cy na sposób reprezentacji pod-
miotu,  

4) określenie rodzaju instalacji i urz dzeń służ cych do 
odbioru usług, 

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

6) 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 urz dzeń podczyszczaj -
cych), 

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

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

§ 26 

Do wniosku, o którym mowa w § 25, osoba ubiegaj -
ca się o przył czenie do sieci powinna zał czyd: 
1) dokument określaj cy stan prawny nieruchomości, 

której dotyczy wniosek, 
2) mapę sytuacyjn , określaj c  usytuowanie nieru-

chomości,  o  której  mowa  w  ust. 1,  względem 
istniej cych sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej 
oraz  innych  obiektów  i  urz dzeń  uzbrojenia  te-
renu. 
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§ 27 

1. Jeżeli s  spełnione warunki techniczne, umożliwia-
j ce podł czenie nieruchomości do sieci, Przedsię-
biorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawi-
dłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa 
w § 25, wraz z kompletem zał czników, wydaje 
osobie ubiegaj cej się o podł czenie nieruchomości, 
dokument pod nazw  „Warunki przył czenia do 
sieci wodoci gowej iXlub kanalizacyjnej”. W razie 
braku możliwości podł czenia nieruchomości do 
sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzy-
mania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje 
o tym osobę ubiegaj c  się o podł czenie, wskazu-
j c wyraźnie na powody, które uniemożliwiaj  pod-
ł czenie.  

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

chomości do sieci wodoci gowej iXlub kanaliza-
cyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomie-
rza głównego iXlub urz dzenia pomiarowego, 

2) określad maksymaln  ilośd wody dostarczanej 
do nieruchomości z podziałem na poszczególne 
cele, 

3) określad maksymaln  ilośd ścieków odprowa-
dzanych z nieruchomości i ich jakośd, 

4) zawierad informacje o rodzaju i zawartości do-
kumentów, jakie powinna przedłożyd osoba 
ubiegaj ca się o przył czenie do sieci oraz pod-
miotach z jakimi należy uzgodnid, lub do jakich 
należy zgłosid fakt przył czenia oraz projekt 
przył cza, 

5) wskazywad okres ważności wydanych warun-
ków przył czenia – 2 lata.  

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

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

4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie „Wa-
runków przył czenia do sieci wodoci gowej iXlub 
kanalizacyjnej”, winno odpowiadad rzeczywiście 
poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przy-
gotowania tego dokumentu. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym  Wojewody Dolnośl skiego PN.II.0911-
-19X151X06 z dnia 10 marca 2006 r. stwierdzono 
nieważnośd § 27 ust. 4). 

§ 28 

1. „Warunki przył czenia do sieci wodoci gowej iXlub 
kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegaj cej się 
o przył czenie do sieci mog  za zgod  tej osoby, 
obejmowad nie tylko zgodę na wybudowanie przy-
ł cza wodoci gowego iXlub kanalizacyjnego, ale 
również obowi zek wybudowania przez przyszłego 
Odbiorcę ze środków własnych, urz dzeń wodoci -
gowych iXlub kanalizacyjnych. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębior-
stwo i osoba ubiegaj ca się o przył czenie, przed 
wydaniem „Warunków przył czenia do sieci wodo-
ci gowej iXlub kanalizacyjnej” s  zobowi zane do 
zawarcia umowy reguluj cej tryb i zasady odpłat-
nego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urz dzeń 
wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środ-
ków własnych. 

3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiega-
j ca się o przył czenie budowy urz dzeń wodoci -
gowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana 
między Przedsiębiorstwem a t  osob  reguluje tryb 
i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębior-
stwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę 
ubiegaj c  się o przył czenie.  

4. Odpłatne przejęcie polegad może na przeniesieniu 
na Przedsiębiorstwo prawa własności urz dzenia, 
jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, 
w szczególności umowy dzierżawy, a także praw-
norzeczowej, w szczególności ustanowieniu użyt-
kowania, w sposób umożliwiaj cy Przedsiębiorstwu 
korzystanie z urz dzenia.  

5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wy-
maga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby ubiegaj -
cej się o przył czenie.  

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

7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, winna okre-
ślad, co najmniej: 
1) termin wybudowania urz dzenia, 
2) warunki techniczne, jakie urz dzenie musi speł-

niad, 
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przed-

siębiorstwo,  
4) zasady wyceny inwestycji, 
5) formę prawn  przejęcia urz dzenia przez Przed-

siębiorstwo,  
6) termin przejęcia urz dzenia,  
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za prze-

niesienie własności urz dzenia lub termin i zasa-
dy uiszczania wynagrodzenia za korzystanie 
przez Przedsiębiorstwo z urz dzenia na podsta-
wie umowy nieprzenosz cej prawa własności, 

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowi zań.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-19X151X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 28). 

§ 29 

1. Warunkiem przyst pienia do prac zmierzaj cych do 
przył czenia 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 przył czenia do sieci dokonuje 
Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki przył -
czenia do sieci wodoci gowej iXlub kanalizacyjnej” 
dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonu-
je tę usługę odpłatnie. Przed przyst pieniem do wy-
konania usługi Przedsiębiorstwo sporz dza na wła-
sny koszt i przedkłada osobie ubiegaj cej się 
o podł czenie szczegółowy wykaz planowanych 
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kosztów. Rachunek wystawiony przez Przedsię-
biorstwo po zakończeniu prac nie może byd wyższy 
o więcej niż 10% w stosunku do sumy kosztów 
przedłożonych osobie ubiegaj cej się o przył czenie 
przed przyst pieniem do tych prac.  

3. Osoba ubiegaj ca się o przył czenie 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 ubiegaj cej 
się o podł czenie nieruchomości wraz z wydanymi 
„Warunkami przył czenia do sieci wodoci gowej 
iXlub kanalizacyjnej”. 

4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, 
o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od da-
ty złożenia kompletu dokumentów i informacji 
wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-19X151X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 29). 

§ 30 

1. Osoba ubiegaj ca się o zamontowanie wodomierza 
dodatkowego służ cego do odliczenia ilości bez-
powrotnie zużytej wody, w rozliczeniach ilości od-
prowadzanych ścieków, składa Przedsiębiorstwu 
wniosek w tej sprawie. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubie-
gaj ca się o zamontowanie wodomierza dodatko-
wego powinna doł czyd: 
1) dokument określaj cy stan prawny nieruchomo-

ści, której dotyczy wniosek, 
2) szkic planowanej wewnętrznej instalacji wodo-

ci gowej z naniesion  lokalizacj  wodomierza 
dodatkowego. 

3. Jeżeli s  spełnione warunki techniczne umożliwia-
j ce zamontowanie wodomierza dodatkowego 
Przedsiębiorstwo wydaje warunki zamontowania 
wodomierza dodatkowego na wewnętrznej instala-
cji wodoci gowej. 

4. § 25 – § 27 i § 29 oraz Rozdział XII Regulaminu 
stosuje się odpowiednio. 

§ 31 

Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje 
odbioru wykonanego przył cza pod k tem spełnienia 
warunków technicznych.  

R o z d z i a ł  XI 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ 
DOSTĘPU  DO  USŁUG  WODOCIĄGOWO-KANALIZA- 

CYJNYCH 

§ 32 

1. Poziom dostępu do usług wodoci gowo-kana-
lizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczaj  
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz dzeń 
wodoci gowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 
opracowane na podstawie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy.  

2. Potencjalni Odbiorcy usług wodoci gowo-kana-
lizacyjnych mog  uzyskad informacje dotycz ce do-
stępności tych usług: 
1) W Urzędzie Miasta i Gminy, który udostępnia 

nieodpłatnie wgl d: 
a) w studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy, 
b) w miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, 
c) w regulamin świadczenia usług, 
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowa-

dzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

2) w Przedsiębiorstwie, które udostępnia nieod-
płatnie wgl d w: 
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji, 
b) regulamin świadczenia usług. 

§ 33 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówid przył czenia 
nowego Odbiorcy do istniej cej sieci wodoci gowej 
lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przył czenia wa-
runki techniczne pogorsz  się tak, że nie zostanie 
zachowany minimalny poziom usług, a w szczegól-
ności, jeżeli  zabraknie wymaganych zdolności pro-
dukcyjnych ujęd, stacji uzdatniania i oczyszczalni 
ścieków oraz zdolności dostawczych istniej cych 
układów dystrybucji wody i odprowadzania ście-
ków. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówid przył czenia 
do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości 
świadczenia usług. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówid przył czenia 
do sieci, jeśli przył cze zostało wykonane bez uzy-
skania zgody Przedsiębiorstwa, b dź zostało wyko-
nane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi.  

R o z d z i a ł  XII 

SPOSÓA  DOKONYWANIA  ODAIORU  PRZEZ 
PRZEDSIĘAIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

§ 34 

1. W ramach prac zwi zanych z odbiorem przył cza 
Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności 
wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębior-
stwo „Warunkami przył czenia do sieci wodoci -
gowej iXlub kanalizacyjnej”, oraz z projektem przy-
ł cza. 

2. Jeżeli „Warunki przył czenia do sieci wodoci gowej 
iXlub kanalizacyjnej” obejmowały również obowi -
zek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze 
środków własnych, urz dzeń wodoci gowych iXlub 
kanalizacyjnych, to warunkiem przyst pienia do 
odbioru przył cza może byd wcześniejszy odbiór 
tych urz dzeń. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośl skiego PN.II.0911-19X151X06 
z dnia 10 marca 2006 r. stwierdzono nieważnośd 
§ 34 ust. 2). 

3. Określone  w  warunkach  przył czenia  próby 
i odbiory częściowe oraz końcowe s  przeprowa-
dzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
stron. 
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4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przył -
cza. Wszelkie odcinki przył cza ulegaj ce częścio-
wemu zakryciu (tzw. prace zanikaj ce) należy zgła-
szad do odbioru przed zasypaniem. 

5. Przed zasypaniem należy wykonad operat geode-
zyjny, w zakresie wskazanym w warunkach tech-
nicznych, dwóch egzemplarzach, z których jeden 
dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do od-
powiedniego Urzędu zajmuj cego się aktualizacj  
dokumentacji geodezyjnej. 

§ 35 

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 § 34 
ust. 3, s  potwierdzane przez strony w sporz dza-
nych protokołach.  

§ 36 

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przył cza powinno 
zawierad co najmniej: 
1) dane identyfikuj ce inwestora i adres przył cza, 
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę, 
3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eks-

ploatowanej. 
2. Protokół odbioru technicznego przył cza powinien 

zawierad co najmniej: 
1) dane techniczne charakteryzuj ce przedmiot od-

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

2) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przył cza 
kanalizacyjnego, 

3) uwagi dotycz ce różnic pomiędzy projektem 
a realizacj  przył cza, 

4) skład i podpisy członków komisji dokonuj cej 
odbioru, 

5) zał czniki: 
a) wyniki prób i odbiorów, o których mowa 

w § 34, 
b) atesty. 

R o z d z i a ł  XIII 

STANDARDY  OASŁUGI  ODAIORCÓW  USŁUG ORAZ 
SPOSÓA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
NIEDOTRZYMANIA  CIĄGŁOŚCI LUA ODPOWIEDNICH 

PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG 

§ 37 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowi zane do udzielania 
wszelkich istotnych informacji dotycz cych: 
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Od-

biorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków,  

2) warunków przył czenia się do sieci wodoci go-
wej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, 

3) występuj cych zakłóceń w dostawach wody lub 
w odprowadzaniu ścieków,  

4) występuj cych awarii urz dzeń wodoci gowych 
i urz dzeń 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 14 dni.  

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przed-
łożona  na  piśmie, Przedsiębiorstwo wodoci gowo-
-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej for-
mie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba 
że osoba zwracaj ca się o informację wyraźnie za-
znaczyła, iż informacja ma byd udzielona w jednej 
z form wskazanych w ust. 2. 

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wyma-
gaj cych 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 nie może byd dłuższy niż 30 dni 
od dnia złożenia prośby.  

§ 38 

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji 
dotycz cych 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 zobowi zane rozpatrzyd re-

klamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuż-
szym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie 
Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 
paragrafu poprzedzaj cego stosuje się odpowied-
nio. 

§ 39 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowi zane do wyznaczenia 
osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty 
z Odbiorcami oraz osobami ubiegaj cymi się 
o przył czenie do sieci, w tym za przyjmowanie 
i rozpatrywanie reklamacji.  

2. Stosowna informacja, zawieraj ca co najmniej: 
imienne wskazanie pracowników upoważnionych 
do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegaj cymi 
się o przył czenie oraz do przyjmowania i rozpa-
trywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób 
oraz godziny ich pracy, winna byd wywieszona 
w siedzibie Przedsiębiorstwa i podawana do pu-
blicznej wiadomości.  

§ 40 

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny byd udostęp-
nione wszystkim zainteresowanym: 
1) aktualnie obowi zuj ce na terenie gminy taryfy 

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

i odprowadzania ścieków”, obowi zuj cego na 
terenie gminy,  

3) 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 obowi zku udostępnienia 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swo-
j  siedzib , z zastrzeżeniem obowi zku doł czenia 
do nowo zawieranej umowy w chwili jej zawierania 
obowi zuj cej taryfy lub jej wyci gu zawieraj cego 
ceny i stawki opłat. 
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§ 41 

1. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług 
zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków 
Przedsiębiorstwo winno uprzedzid Odbiorców 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. O planowanych przerwach lub ograniczeniach 
w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu 
jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformowad 
Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co 
najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.  

3. W razie wyst pienia nieplanowanych przerw lub 
ograniczeń w dostawie wody: 
1) o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin Przed-

siębiorstwo ma obowi zek niezwłocznego poin-
formowania Odbiorcy, a w przypadku budynku 
wielolokalowego właściciela lub zarz dcę nieru-
chomości – w sposób zwyczajowo przyjęty, 

2) o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin 
Przedsiębiorstwo oprócz obowi zku poinformo-
wania jak w pkt 1 powinno również zapewnid 
zastępczy punkt poboru wody wskazuj c jego 
lokalizację i warunki korzystania. 

§ 42 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyd lub 
wstrzymad świadczenie usług wył cznie z ważnych 
powodów w szczególności, jeżeli jest to uzasadnio-
ne potrzeb  ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 
środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpoża-
rowymi, a także przyczynami technicznymi. 

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialnośd za szko-
dy powstałe w zwi zku 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. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-19X151X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 42 ust. 2). 

R o z d z i a ł  IX 

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE 
PRZECIWPOŻAROWE 

§ 43 

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będ cej 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest 
w miejscach uzgodnionych między Gmin , Przedsię-
biorstwem i Jednostk  Ochrony Przeciwpożarowej. 
 
 
 

§ 44 

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpoża-
rowe z sieci będ cej w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
s : 
1) Gminna Zawodowa Straż Pożarna, 
2) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

gminy Bogatynia, 
3) inne Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej. 

§ 45 

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe 
następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
Gmin  a Przedsiębiorstwem. 

§ 46 

Ilośd wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz 
z określeniem punktów poboru jest ustalana na pod-
stawie pisemnych informacji składanych przez Jed-
nostkę Ochrony Przeciwpożarowej w umownie ustalo-
nych okresach. 

§ 47 

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe 
z urz dzeń wodoci gowych, którymi woda jest do-
starczana dla innych Odbiorców, Jednostka nie-
zwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje 
o ilości wody pobranej. 

§ 48 

Należnościami za wodę pobran  na cele przeciwpoża-
rowe Przedsiębiorstwo obci ża Gminę. 

R o z d z i a ł  X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 49 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem 
obowi zuj  przepisy prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. wraz z przepisami wyko-
nawczymi wydanymi na jej podstawie. (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośl skiego 
PN.II.0911-19X151X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 49). 

§ 50 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XLIXX367X2002 Rady Gminy i Miasta 
w Bogatyni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie miasta i gminy Bogatynia. 

§ 51 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD GMIND I MICSTC 

 HENRYK BORUTA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 1 marca 2006 r. 

w sprawie nadania nazw nowych ulic w mieście Prusice, Gmina Prusice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się następuj ce nazwy nowym ulicom położo-
nym w części północnej miasta Prusice, Gmina Prusice 
w rejonie ulic Lipowej i Pietrowickiej: 
ul. Wierzbowa, ul. Henryka Probusa. 

§ 2 

Przebieg nazwanych ulic przedstawia zał czony szkic 
sytuacyjny stanowi cy zał cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Prusice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MICSTC I GMIND 

 MARIUSZ KIEPUL 
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Zawącznik do uchwawy Rady Mia-
sta i Gminy Prusice z dnia 
1 marca 2006 r.  poz. 974( 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 1 marca 2006 r. 

w  sprawie  ustalenia  zasad  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie  lub roboty  budowlane  przy zabytku  wpisanym  do rejestru 

zabytków na terenie Gminy Prusice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w zwi zku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 r. z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta 
i Gminy Prusice uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się zasady udzielania dotacji na finansowanie 
przedsięwzięd zwi zanych z pracami konserwatorski-
mi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi nieru-
chomości wpisanych do rejestru konserwatora zabyt-
ków i położonych na terenie Gminy Prusice. 

§ 2 

Uprawnionymi do otrzymania dotacji s  właściciele 
(osoby fizyczne lub prawne), współwłaściciele (wspól-
noty mieszkaniowe) nieruchomości wpisanych do reje-
stru zabytków. 

§ 3 

Podstaw  do udzielenia dotacji z budżetu gminy jest 
wniosek podmiotu ubiegaj cego się. 

§ 4 

1. Wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauracyjnych lub robót budowlanych powinien 
zawierad: 
1) nazwę i adres wnioskodawcy, 
2) kosztorys inwestorski, 
3) nazwę realizowanego zadania, jego zakres 

przedmiotowy i sposób realizacji,  
4) termin i miejsce realizacji zadania, 
5) numer rachunku i nazwę banku w którym jest 

prowadzony. 
2. Wnioski rozpatrywane będ  w kolejności wpływu 

do Urzędu Miasta i Gminy Prusice do czasu wy-
czerpania środków finansowych przeznaczonych na 
ten cel.  

3. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będ  
przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, po zaopi-
niowaniu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, 
Planowania i Budżetu, w terminie 45 dni pod 
względem: 
1) możliwości sfinansowania proponowanego za-

dania ze środków budżetu Gminy, 
2) zasadności wykonania wnioskowanych prac lub 

robót. 
4. W odniesieniu do pozytywnie rozpatrzonych wnio-

sków Burmistrz Miasta i Gminy Prusice przedstawia 
Radzie Miasta i Gminy Prusice projekt uchwały, 
w którym między innymi wskazuje podmioty, kwo-
ty oraz zakres dotowanych zadań. 

5. Po podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Prusice 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji właściwy me-

rytorycznie referat niezwłocznie powiadamia pod-
mioty składaj ce wniosek. 

§ 5 

1. Warunkiem przekazania dotacji na  prace konserwa-
torskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy 
zabytku jest zawarcie przez Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice umowy z właścicielami lub współ-
właścicielami nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków. 

2. Umowa powinna w szczególności określad: 
1) nazwę i opis prac lub robót oraz termin realiza-

cji, 
2) wysokośd dotacji i termin jej przekazania, 
3) sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 
4) określenie skutków, w przypadku wykorzystania 

dotacji na inny cel, niż została przeznaczona. 

§ 6 

Wysokośd udzielonych dotacji wynosi do 80% nakła-
dów koniecznych na wykonanie prac konserwator-
skich, restauracyjnych lub robót budowlanych, 
a w przypadkach określonych w art. 78 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 r. 
z późn. zm.) do wysokości 100% nakładów koniecz-
nych na wykonanie tych prac lub robót. 

§ 7 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Prusice. 

§ 8 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr  LXXIIX377X05 Rady Miasta i Gminy 
w Prusicach z dnia 29 września 2005 r. w sprawie 
ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie 
Gminy Prusice. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MICSTC I GMIND 

 MARIUSZ KIEPUL 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 1 marca 2006 r. 

w  sprawie  trybu  postępowania  o  udzielenie  z  budżetu  Gminy  dotacji 
na realizację zadań publicznych Gminy podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów  publicznych i niedziawających  w celu  osiągnięcia  zysku, sposobu 

jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta i Gminy 
Prusice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Na zasadach określonych w niniejszej uchwale pod-
miotom niezaliczanym do sektora finansów publicz-
nych i niedziałaj cych w celu osi gnięcia zysku  
z budżetu Gminy mog  byd udzielane dotacje na reali-
zację zadań publicznych Gminy, innych niż określone  
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

§ 2 

1. Podstaw  do udzielenia dotacji z budżetu Gminy 
jest wniosek podmiotu niezaliczanego do sektora 
finansów publicznych i niedziałaj cego w celu osi -
gnięcia zysku, zawieraj cy ofertę realizacji zadania 
publicznego należ cego do zadań publicznych Gmi-
ny, o których mowa w § 1.  

2. Wniosek o przyznanie dotacji winien w szczególno-
ści zawierad: 
1) podstawowe informacje o podmiocie: 

a) adres siedziby, adres korespondencyjny, 
nr telefonu (fax.), 

b) nazwę rejestru, nr rejestracyjny i datę reje-
stracji, 

c) imiona i nazwiska osób stanowi cych władze 
podmiotu i wskazanie osób upoważnionych 
do zawierania umów, 

d) numer rachunku i nazwę banku w którym jest 
prowadzony, 

2) nazwę realizowanego zadania, jego zakres 
przedmiotowy i sposób realizacji, 

3) koszt realizowanego zadania oraz inne źródła je-
go finansowania, zaangażowanie środków wła-
snych, 

4) termin i miejsce realizacji zadania. 

§ 3 

Dotacja może byd udzielana podmiotowi, który spełnia 
ł cznie następuj ce kryteria: 
1) jest podmiotem zarejestrowanym, działaj cym co 

najmniej 12 miesięcy, 
2) posiada własny rachunek bankowy, 
3) przedmiot  działalności  statutowej  podmiotu  gwa-

rantuje fachow  realizację zleconego zadania. 

§ 4 

Wnioski o przyznanie dotacji składane s  do Burmi-
strza Miasta i Gminy Prusice w terminie do dnia 
30 września roku poprzedzaj cego rok budżetowy. 

§ 5 

Wnioski rozpatrywane s  pod względem: 
1) określenia czy zadanie, które zamierza realizowad 

podmiot ubiegaj cy się o dotację mieści się w za-
kresie zadań leż cych w ustawowej kompetencji 
samorz du gminnego, 

2) określenie czy w ramach dotychczasowych rozwi -
zań organizacyjnych zapewniona jest realizacja pro-
ponowanego zadania gwarantuj cego zaspokojenie 
potrzeb w tym zakresie, 

3) określenia czy sposób realizacji zadania przedsta-
wionego w ofercie gwarantuje jego prawidłowe 
wykonanie, 

4) możliwości sfinansowania proponowanego zadania 
ze środków budżetu Gminy. 

§ 6 

1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice w terminie do 45 dni od 
upływu terminu składania wniosków. 

2. W odniesieniu do pozytywnie rozpatrzonych wnio-
sków Burmistrz Miasta i Gminy Prusice przedstawia 
Radzie Miasta i Gminy projekt uchwały, w którym 
między innymi wskazuje podmioty, kwoty oraz za-
kres dotowanych zadań. 

3. Po podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Prusice 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji właściwy me-
rytorycznie referat niezwłocznie powiadamia pod-
miot składaj cy wniosek. 

4. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania 
jest zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy 
umowy z podmiotem wymienionym w uchwale. 

5. Umowa powinna określad w szczególności: 
1) nazwę i opis zadania oraz termin realizacji, 
2) wysokośd dotacji i termin jej przekazania, 
3) uprawnienia zlecaj cego do kontroli zleconego 

zadania w trakcie jego realizacji, 
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 
5) określenie skutków, w przypadku wykorzystania 

dotacji na inny cel, niż została przeznaczona. 
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§ 7 

1. Dotacja przekazywana będzie na rachunek banko-
wy podmiotu wykonuj cego zadanie według termi-
nów określonych w umowie. 

2. Podmiot dotowany dokonuje rozliczenia dotacji 
w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadania, 
na podstawie dowodów księgowych potwierdzaj -
cych dokonane operacje gospodarcze oraz innych 
dokumentów dowodowych identyfikuj cych rodzaj 
zleconych zadań, np. list obecności, ewidencji 
uczestników, jednostkowych kosztów żywienia itp.  

3. Ocena prawidłowości przedłożonego rozliczenia 
dotacji wykonana będzie przez referat prowadz cy 
merytoryczny nadzór nad realizacj  zadań objętych 
dotacj  z uwzględnieniem wyników kontroli. 

§ 8 

1. W przypadku wykorzystania na realizację zadania 
części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana 
częśd niezwłocznie podlega zwrotowi. 

2. Dotacja udzielona z budżetu Gminy wykorzystana 
niezgodnie z przeznaczeniem podlega w całości 
zwrotowi wraz z odsetkami podatkowymi za zwło-
kę od dnia wpływu dotacji na rachunek dotowane-
go podmiotu. 

§ 9 

1. Kontrola realizacji zleconego zadania wykonywana 
będzie przez referat do którego kompetencji należy 
realizowane zadanie. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, podlega w 
szczególności na sprawdzeniu: 
1) zgodności realizacji zadania z zapisami umowy, 
2) jakości i terminowości jego realizacji, 

3) zgodności sposobu realizacji zadania i wydatko-
wania środków z obowi zuj cymi przepisami 
i dokumentacj  prowadzon  przez podmiot do-
towany, 

4) sposobu i terminu realizacji wniosków pokon-
trolnych z ewentualnych ustaleń kontroli doraź-
nych. 

3. Rejestry zawartych umów o udzielenie dotacji pro-
wadzi Sekretarz Miasta i Gminy w Prusicach. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy w Prusicach. 

§ 11 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XLIXX283X05 Rady Miasta i Gminy z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie trybu postępowania 
o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na realizację za-
dań publicznych Gminy podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych i niedziałaj cych w celu 
osi gnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli 
wykonywania zleconego zadania. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RCDD MICSTC I GMIND 

 MARIUSZ KIEPUL 
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UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 10 lutego 2006 r. 

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczy-
cieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
     stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się tygodniowy obowi zkowy wymiar zajęd 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wy-
chowankami przez nauczycieli realizuj cych w ra-
mach stosunków pracy obowi zki określane dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowi zkowym 
wymiarze godzin, dziel c liczbę realizowanych go-
dzin przez wymiar podstawowy i sumuj c te ilora-
zy. 

2. W przypadku, gdy suma tych ilorazów jest wyższa 
niż 1, godziny te s  traktowane jako ponadwymia-
rowe. 

3. Obowi zkowy pełny wymiar godzin nauczycieli 
zatrudnionych w różnych szkołach oblicza się tak 
jak w ust. 1. 

§ 2 

Ł czenie w ramach etatu obowi zków określonych dla 
stanowisk o różnym pensum może zachodzid tylko 
wyj tkowo, w przypadku gdy nie ma możliwości za-

stosowania innych rozwi zań przewidzianych przepi-
sami ustawy – Karta Nauczyciela i wył cznie pod wa-
runkiem posiadania przez nauczyciela kwalifikacji. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Osiecznica. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego z moc  obowi zuj c  od dnia 1 wrze-
śnia 2005 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RCDD GMIND 

 
BOGUSŁAW PAGÓRSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 16 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  
ścieków na terenie Gminy Oleśnica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Przyjmuje się „Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica”. 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY  
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE  

GMINY OLEŚNICA 

R O Z D Z I C Ł  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowa-
nego na terenie Gminy Oleśnica, w tym prawa i obo-
wi zki Przedsiębiorstwa oraz Odbiorców. 

§ 3 

Użyte w regulaminie określenia oznaczaj : 
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. 747 ze zm.); 

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

3) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodoci gowo- 
-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 
ustawy; 

4) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub od-
prowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 
ustawy; 

5) wodomierz – przyrz d pomiarowy zainstalowany na 
wewnętrznej instalacji wodoci gowej obiektu bu-
dowlanego przy punkcie czerpalnym wody; 

6) wodomierz główny – przyrz d pomiarowy, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy; 

7) wodomierz dodatkowy – przyrz d pomiarowy zain-
stalowany za wodomierzem głównym służ cy usta-
leniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalo-
wany i utrzymywany na koszt odbiorcy; 

8) wodomierz własny – przyrz d pomiarowy mierz cy 
ilośd wody pobranej z własnych ujęd wody, zainsta-
lowany i utrzymywany na koszt odbiorcy; 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi 
dostawy wody i odprowadzania ścieków określo-
nych w umowie. 

R O Z D Z I C Ł  II 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH 
PRZEZ PRZEDSIĘAIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANA-
LIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY  
O ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OAOWIĄZKI  
  ODAIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE 

§ 4 

1. Ilośd wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilośd od-
prowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzy-
mywane w miejscu przył czenia do sieci wodoci -
gowej określa umowa. Umowa może również usta-
lid dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków 
wprowadzanych do kanalizacji. W umowie Przed-
siębiorstwo może zaniechad ustaleń dotycz cych 
minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warun-
kach przył czenia do sieci zalecono Odbiorcy wy-

posażenie instalacji w urz dzenie do lokalnego pod-
noszenia ciśnienia. 

2. Wskaźniki charakteryzuj ce poziom usług, inne niż 
te, które s  określane w przepisach ustaw oraz  
w pozwoleniach wodno-prawnych, określa zezwo-
lenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
udzielone decyzj  Wójta Gminy Oleśnica z dnia  
31 grudnia 2005 r. 

§ 5 

1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma 
obowi zek zapewnid: 
1) zdolności dostawcze posiadanego przył cza wo-

doci gowego, zapewniaj c dostawę wody do 
Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie; 

2) przepustowośd posiadanego przył cza kanaliza-
cyjnego, zapewniaj c  odprowadzenie ścieków, 
wielkości określonej w umowie; 

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

4) ci głośd i niezawodnośd dostaw wody oraz od-
prowadzania ścieków zXdo posiadanych przez 
Przedsiębiorstwo urz dzeń wodoci gowych  
i kanalizacyjnych; 

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

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzenia 
bież cej kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz 
kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotycz -
cych technicznych warunków przył czenia do sieci 
wodoci gowej i kanalizacyjnej. 

3. Przedsiębiorstwo jest obowi zane do regularnego 
informowania Wójta Gminy o jakości wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi. 

§ 6 

Odbiorcy s  zobowi zani do korzystania z zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowo-
duj cy pogorszenia jakości usług świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 
1) utrzymania instalacji wodoci gowych w stanie 

technicznym uniemożliwiaj cym wtórne zanie-
czyszczenie wody w wyniku wyst pienia skażenia 
chemicznego lub bakteriologicznego; 

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody 
z instalacji wodoci gowej, powrotu ciepłej wody 
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania; 

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębior-
stwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odpro-
wadzanych ścieków; 

4) niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, 
uzyskanych technicznych warunków przył czenia 
do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej; 

5) wydzielenia i utrzymania w należytym stanie po-
mieszczenia na zainstalowanie wodomierza; 

6) zabezpieczenia wodomierza głównego przed znisz-
czeniem, uszkodzeniem, zaborem, działaniem po-
woduj cym jego nieprawidłowe wskazania; 

7) zabezpieczenia pomieszczenia, w którym znajduje 
się wodomierz główny przed dostępem osób nie-
uprawnionych; 
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8) utrzymywania przył cza w stanie niepowoduj -
cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci,  
w przypadku, gdy przył cze wodoci gowe lub ka-
nalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przed-
siębiorstwa 

9) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób 
niepowoduj cy zakłóceń funkcjonowania sieci ka-
nalizacyjnej; 

10) udostępniania Przedsiębiorstwu dostępu do do-
kumentacji technicznej, danych z eksploatacji do-
tycz cych własnych ujęd wody i instalacji zasila-
nych z tych ujęd, w zakresie umożliwiaj cym 
ustalenie czy mog  one oddziaływad na instalacje 
zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsię-
biorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowa-
dzanych do kanalizacji; 

11) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do wła-
snych ujęd wody i instalacji zasilanych z tych 
ujęd, a także poł czonych z sieci  własnych insta-
lacji, jeżeli zachodz  uzasadnione przesłanki, że 
instalacje Odbiorcy mog  negatywnie oddziaływad 
na poziom usług świadczonych przez Przedsię-
biorstwo; 

12) wykorzystania wody z sieci wodoci gowej i przy-
ł cza wodoci gowego lub kanalizacyjnego, będ -
cego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagroże-
nia istotnego obniżenia poziomu usług świadczo-
nych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobo-
wi zany do niezwłocznego usunięcia przyczyn za-
grożeń i powiadomienia o tym Przedsiębiorstwa. 

§ 7 

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przył cza wodoci go-
wego lub kanalizacyjnego, będ cego w posiadaniu 
Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia 
poziomu usług świadczonych przez Przedsiębior-
stwo, Odbiorca jest zobowi zany do niezwłocznego 
usunięcia przyczyn zagrożeń i powiadomienia o tym 
Przedsiębiorstwa. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia 
pomimo wezwania Przedsiębiorstwa, ma ono pra-
wo podj d wszelkie działania zmierzaj ce do usu-
nięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie 
mog  naruszad prawa własności przył cza przysłu-
guj cego Odbiorcy. 

R O Z D Z I C Ł  III 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYA ZAWIERANIA 
ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODAIORCAMI 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 8 

Postanowienia umów zawieraj cych przez Przedsię-
biorstwo z Odbiorcami, nie mog  ograniczad praw  
i obowi zków stron wynikaj cych z przepisów usta-
wy, przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 9 

Umowa określa szczegółowe obowi zki stron, w tym 
zasady utrzymania przył czy oraz warunki usuwania 
tych awarii. 

1) Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za 
zapewnienie ci głości i jakości świadczonych usług 
w przypadku, gdy przył cza nie s  w jego posiada-
niu. Odpowiedzialnośd Przedsiębiorstwa ograniczo-
na jest do posiadanych urz dzeń wodoci gowych  
i kanalizacyjnych. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śl skiego PN.II.0911-3X153X06 z dnia 10 marca 
2006 r. stwierdzono nieważnośd § 9 pkt 1). 

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

§ 10 

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

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określo-
ny: 
a. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomośd 

została przył czona do sieci, został ustanowiony 
na czas określony; 

b. na wniosek osoby, której nieruchomośd została 
przył czona do sieci. 

§ 11 

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

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

§ 12 

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości 
przył czonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkuj cej 
zmian  Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę  
z nowym Odbiorc , z zachowaniem dotychczasowych 
warunków technicznych świadczenia usług. 

A. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW 

§ 13 

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, 
posiadaj cej tytuł prawny do nieruchomości, która 
została przył czona do sieci znajduj cej się w po-
siadaniu Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba 
ubiegaj ca się o przył czenie jest zobowi zana 
przedstawid Przedsiębiorstwu, dokument określaj -
cy aktualny stan prawny przył czonej nieruchomo-
ści. 

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł 
prawny osoby składaj cej wniosek do władania nie-
ruchomości , jest ona zobowi zana przedłożyd do-
kument potwierdzaj cy ten tytuł, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

4. Umowa może zostad zawarta również z osob , 
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni  
faktu korzystania z przył czonej nieruchomości. 

5. Po zawarciu umowy Odbiorca zobowi zany jest  
do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa  
o utracie przezeń prawa do korzystania z nierucho-
mości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, 
Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi od-
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powiedzialnośd za należności powstałe w zwi zku 
ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śl skiego PN.II.0911-3X153X06 z dnia 10 marca 
2006 r. stwierdzono nieważnośd § 13 ust. 5). 

§ 14 

1. Umowa może byd zawarta z osobami korzystaj -
cymi z lokali znajduj cych się w budynku wieloloka-
lowym na pisemny wniosek właściciela lub zarz d-
cy budynku wielolokalowego lub budynków wielo-
lokalowych. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śl skiego PN.II.0911-3X153X06 z dnia 10 marca 
2006 r. stwierdzono nieważnośd § 14 ust. 1). 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera  
w szczególności: 
a. Określenie osób korzystaj cych z lokali, w tym 

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

b. Oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu 
osób korzystaj cych z lokali o zasadach rozli-
czania różnic oraz o obowi zku ponoszenia na 
rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat, 

c. Oświadczenie wnioskodawcy, iż różnicę wska-
zań między wodomierzem głównym, a suma 
wskazań wodomierzy zainstalowanych przy 
punktach czerpalnych wody rozlicza zgodnie  
z art. 26 ust. 3 ustawy, 

d. Schemat wewnętrznej instalacji wodoci gowej 
w budynku wielolokalowym za wodomierzem 
głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszyst-
kich punktów czerpalnych. 

3. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego 
wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowi zane wydad 
informacje techniczn  określaj c  wymagania tech-
niczne. 

4. Jeżeli wniosek o którym mowa w ust. 1 dotyczy 
budynków wielolokalowych, to termin określony  
w ust. 3 ulega przedłużeniu do 30 dni. 

§ 15 

Przedsiębiorstwo sporz dza projekt umowy, w termi-
nie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umo-
wy. 

C. ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMÓW 

§ 16 

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

2. Przedsiębiorstwo może odst pid od umowy  
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 
ustawy. Odst pienie od umowy następuje poprzez 
oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone Odbiorcy 
na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody 
lub zamknięcia przył cza kanalizacyjnego. 

§ 17 

1. Umowa może byd rozwi zana w drodze porozumie-
nia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwi za-
niu z chwil  upływu czasu, na jaki została zawarta. 

§ 18 

1. Umowa wygasa w przypadku: 
a. śmierci Odbiorcy usług będ cego osob  fizycz-

n , 
b. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania  

z nieruchomości, 
c. zakończenia postępowania upadłościowego  

w celu likwidacji lub postępowania likwidacyjne-
go strony będ cej przedsiębiorc , 

d. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na 
prowadzenie działalności. 

2. Umowa zawarta z osob  korzystaj c  z lokalu  
w budynku wielolokalowym wygasa w przypad-
kach określonych w ust. 1 oraz w razie rozwi zania 
lub wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsię-
biorstwo z właścicielem lub zarz dc  nieruchomo-
ści, w której znajduje się lokal. 

§ 19 

1. Po rozwi zaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsię-
biorstwo zaprzestaje świadczenia usług oraz doko-
nuje zamknięcia przył cza wodoci gowego iXlub ka-
nalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny. 

2. Ponowne przył czenie do sieci, po wcześniejszym 
odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przył cza 
kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Od-
biorcę wniosku o zawarcie umowy. 

R O Z D Z I C Ł  IX 

SPOSÓA ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY  
I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH 

§ 20 

Rozliczenia z Odbiorcami za usługi zaopatrzenia  
w wodę i odprowadzania ścieków prowadzone s  
przez Przedsiębiorstwo na podstawie określonych w 
taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej 
wody i odprowadzonych ścieków. 

§ 21 

Długośd okresu obrachunkowego określa umowa, przy 
czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesi c i nie 
dłuższy niż sześd miesięcy. 

§ 22 

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

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek 
opłat wynikaj cych z nowych taryf, które zostały 
podane do publicznej wiadomości, nie wymaga od-
rębnego informowania Odbiorców o ich wysokości. 

3. Przedsiębiorstwo doł cza do nowo zawartej umowy 
aktualnie obowi zuj c  taryfę lub jej wyci g, za-
wieraj cy ceny i stawki opłat właściwie dla Odbior-
cy, będ cego stron  umowy. 

§ 23 

1. Za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo na 
rzecz Odbiorcy wystawiana jest faktura. 

2. W budynku wielolokalowym, w którym Odbiorcami 
s  osoby korzystaj ce z poszczególnych lokali, 
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Przedsiębiorstwo wystawia odrębne faktury dla 
tych odbiorców, po uprzednim zawarciu stosow-
nych umów. Niezależnie od tego Przedsiębiorstwo 
wystawia fakturę dla zarz dcy lub właściciela na 
ilośd wody wynikaj c  z różnicy wskazań wodo-
mierza głównego oraz sumy wskazań wodomierzy 
w poszczególnych lokalach. 

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni 
od daty dokonania odczytu lub od końca okresu ob-
rachunkowego w sytuacji, kiedy ilośd świadczo-
nych usług jest ustalana na innej podstawie niż 
wskazania wodomierza lub urz dzenia pomiarowe-
go. 

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczon  wodę  
i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w 
fakturze, który nie może byd krótszy niż14 dni od 
daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie upraw-
niaj  Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wy-
sokości ustawowej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śl skiego PN.II.0911-3X153X06 z dnia 10 marca 
2006 r. stwierdzono nieważnośd § 23 ust. 4  
zdanie 2). 

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wyso-
kości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się j  na 
poczet przyszłych należności lub na ż danie Od-
biorcy zwraca się j  w terminie 14 dni od dnia zło-
żenia wniosku w tej sprawie. 

§ 24 

1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego 
lub urz dzenia pomiarowego ilośd pobranej wody 
iXlub odprowadzanych ścieków ustala się na pod-
stawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich 
6 miesięcy poprzedzaj cych bezpośrednio ujawnie-
nie niesprawności wodomierza głównego lub urz -
dzenia pomiarowego. 

2. W przypadku braku możliwości ustalenia średniego 
zużycia zgodnie z ust. 1 ilośd pobranej wody iXlub 
odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie 
średniego zużycia wody iXlub odprowadzonych 
ścieków na podstawie zużycia wody w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego lub ilości średnio mie-
sięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby 
miesięcy niesprawności wodomierza. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-3X153X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 24). 

§ 25 

1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęd własnych  
i odprowadza ścieki do urz dzeń Przedsiębiorstwa, 
w razie braku urz dzeń pomiarowych, ilośd odpro-
wadzanych ścieków jest ustalana jako równa ilośd 
wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań 
wodomierza własnego. 

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

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca 
jest zobowi zany do zakupu, zainstalowania na 

własny koszt wodomierza własnego, jego utrzyma-
nia i legalizacji. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śl skiego PN.II.0911-3X153X06 z dnia 10 marca 
2006 r. stwierdzono nieważnośd § 25 ust. 3). 

R O Z D Z I C Ł  X 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

§ 26 

1. Osoba ubiegaj ca się o przył czenie jej nierucho-
mości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek  
o przył czenie, który powinien zawierad, co naj-
mniej: 
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 
2) adres do korespondencji, 
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwe-

go rejestru wskazuj cy na sposób reprezentacji 
przedmiotu, 

4) określenie rodzaju instalacji i urz dzeń służ cych 
do odbioru usług, 

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

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadza-
nych ścieków i ich rodzaju (w przypadku do-
stawców ścieków przemysłowych, również ja-
kości odprowadzanych ścieków oraz zastoso-
wanych lub planowanych do zastosowania 
urz dzeń podczyszczaj cych), 

7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia 
poboru wody i dostarczania ścieków. 

§ 27 

1. Do wniosku, o którym mowa w § 26, osoba ubie-
gaj ca się o przył czenie do sieci powinna zał czyd: 
1) dokument określaj cy stan prawny nieruchomo-

ści, której dotyczy wniosek, 
2) aktualn  mapę sytuacyjn , określaj c  usytu-

owanie nieruchomości, o której mowa w pkt 1, 
względem istniej cych sieci wodoci gowej i ka-
nalizacyjnej oraz innych obiektów i urz dzeń 
uzbrojenia terenu. 

§ 28 

1. Jeżeli s  spełnione warunki techniczne, umożliwia-
j ce podł czenie nieruchomości do sieci, Przedsię-
biorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawi-
dłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa  
w § 27, wraz z kompletem zał czników, wydaje 
osobie ubiegaj cej się o podł czenie nieruchomości, 
dokument pod nazw  ”Warunki przył czenia do 
sieci wodoci gowej iXlub kanalizacyjnej”. 
W razie braku możliwości podł czenia nieruchomo-
ści do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od 
otrzymania wniosku, o którym mowa w § 27, in-
formuje o tym osobę ubiegaj c  się o podł czenie, 
wskazuj c wyraźnie na powody, które uniemożli-
wiaj  podł czenie. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien co 
najmniej: 
a. wskazad miejsce i sposób przył czenia nieru-

chomości do sieci wodoci gowej iXlub kanaliza-
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cyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomie-
rza głównego iXlub urz dzenia pomiarowego, 

b. określad maksymaln  ilośd wody dostarczanej 
do nieruchomości z podziałem na poszczególne 
cele, 

c. określad maksymaln  ilośd ścieków odprowa-
dzanych z nieruchomości i ich jakośd, 

d. zawierad informacje o rodzaju i zawartości do-
kumentów, jakie powinna przedłożyd osoba 
ubiegaj ca się o przył czenie do sieci oraz pod-
miotach z jakimi należy uzgodnid, lub do jakich 
należy zgłosid fakt przył czenia oraz projekt 
przył cza,  

e. wskazywad okres ważności wydanych warun-
ków przył czenia, nie krótszy niż 2 lata. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, może okre-
ślad: 
a. Parametry techniczne przył cza, 
b. Miejsce zainstalowania wodomierza głównego,  

a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje 
pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej 
niż na podstawie ilości pobieranej wody, urz -
dzenia pomiarowego do mierzenia ilości odpro-
wadzanych ścieków, lub też wodomierzy do 
mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza 
się ścieków do kanalizacji. 

§ 29 

1. „Warunki przył czania do sieci wodoci gowej iXlub 
kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegaj cej się  
o przył czenie do sieci, mog  dotyczyd nie tylko 
przył cza wodoci gowego iXlub kanalizacyjnego, ale 
również wybudowania przez przyszłego Odbiorcę 
ze środków własnych, urz dzeń wodoci gowych 
iXlub kanalizacyjnych. 

2. W sytuacji, gdy osoba wyraża gotowośd wybudo-
wania urz dzeń wodoci gowych iXlub kanalizacyj-
nych ze środków własnych zobowi zana jest do 
zawarcia umowy reguluj cej tryb zasady przejęcia 
przez Gminę wybudowanych urz dzeń. 

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

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, winna określad 
co najmniej: 
a. termin wybudowania urz dzenia, 
b. warunki techniczne, jakie urz dzenie musi speł-

niad, 
c. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przed-

siębiorstwo, 
d. zasady wyceny inwestycji, 
e. termin przejęcia urz dzenia, 
f. zabezpieczenie wzajemnych zobowi zań. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-3X153X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 29). 

§ 30 

1. Warunkiem przyst pienia do prac zmierzaj cych do 
przył czenia nieruchomości do sieci jest uzyskanie 
zezwolenia. 

2. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest: 
– posiadanie zapewnienia dostawy wody i odbioru 

ścieków wydane przez Przedsiębiorstwo; 
– posiadanie technicznych warunków przył czenia 

wydanych przez Przedsiębiorstwo; 

– pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem pro-
jektu technicznego i sposobu prowadzenia prac 
oraz warunków i sposobu dokonywania przez 
Przedsiębiorstwo kontroli robót. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-3X153X06 z dnia 10 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 30). 

§ 31 

Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje 
odbioru wykonanych urz dzeń wod.-kan. pod k tem 
spełnienia warunków technicznych. 

R O Z D Z I C Ł  XI 

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE 
MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO UŁUG  

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

§ 32 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówid przył czenia 
nowego Odbiorcy do istniej cej sieci wodoci gowej 
lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przył czenia wa-
runki techniczne pogorsz  się tak, że nie zostanie 
zachowany minimalny poziom usług, a w szczegól-
ności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności pro-
dukcyjnych ujęd, stacji uzdatniania i oczyszczalni 
ścieków oraz zdolności dostawczych istniej cych 
układów dystrybucji wody i odprowadzania ście-
ków. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówid przył czenia 
nowego Odbiorcy do istniej cej sieci wodoci gowej 
lub kanalizacyjnej, jeżeli przył czenie do sieci spo-
woduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, 
że nie będ  spełnione wymagania określaj ce mini-
malny poziom usług. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówid przył czenia 
do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości 
świadczenia usług. 

R O Z D Z I C Ł XII 

SPOSÓA DOKONYWANIA ODAIORU PRZEZ 
PRZEDSIĘAIORSTWO WYKONANYCH URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

§ 33 

1. W ramach prac zwi zanych z odbiorem urz dzeń 
wod.-kan., Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia 
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez 
Przedsiębiorstwo „Warunkami przył czenia do sieci 
wodoci gowej iXlub kanalizacyjnej”. 

2. Jeżeli „Warunki przył czenia do sieci wodoci gowej 
iXlub kanalizacyjnej” obejmowały również obowi -
zek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze 
środków własnych, urz dzeń wodoci gowych iXlub 
kanalizacyjnych, to warunkiem przyst pienia do 
odbioru jest wcześniejszy odbiór tych urz dzeń. 

3. Określone w warunkach przył czenia próby o od-
biorcy częściowe oraz końcowe s  przeprowadzane 
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem wyko-
nywanych urz dzeń 

5. Przed zasypaniem należy wykonad operat geode-
zyjny, w zakresie wskazanym w warunkach tech-
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nicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
dostarcza się do Przedsiębiorstwa, a drugi do od-
powiedniego Urzędu zajmuj cego się aktualizacj  
dokumentacji geodezyjnej. Koszty operatu geode-
zyjnego ponosi Odbiorca 

§ 34 

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 § 33, 
s  potwierdzone przez strony w sporz dzanych 
protokołach. 

§ 35 

1. Zgłoszenia odbioru technicznego przył cza powinno 
zawierad, co najmniej: 
a. dane identyfikuj ce inwestora i adres przył cza, 
b. termin odbioru proponowany przez Wykonawcę, 
c. inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eks-

ploatowanej. 
2. Protokół odbioru technicznego przył cza powinien 

zawierad, co najmniej: 
a. dane techniczne charakteryzuj ce przedmiot od-

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

b. rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przył cza 
kanalizacyjnego, 

c. skład i podpisy członków komisji dokonuj cej 
odbioru, 

d. uwagi dotycz ce różnic pomiędzy projektem, a 
realizacj  przył cza. 

R O Z D Z I C Ł  XIII 

STANDARDY OASŁUGI ODAIORCÓW USŁUG ORAZ 
SPOSÓA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDO-
TRZYMANIA CIĄGŁOŚCI ODPOWIEDNICH PARA- 
            METRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG 

§ 36 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowi zane do udzielenia 
wszelkich istotnych informacji dotycz cych: 
a. prawidłowego sposobu wykonywania przez Od-

biorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków, 

b. warunków przył czenia się do sieci wodoci go-
wej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, 

c.  występuj cych zakłóceń w dostawach wody 
lub w odprowadzaniu ścieków, 

d. występuj cych awarii urz dzeń wodoci gowych 
i urz dzeń kanalizacyjnych, 

e. 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 wodoci gowo- 
-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej for-
mie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, 
że osoba zwracaj ca się o informacje wyraźnie za-
znaczyła, iż informacja ma byd udzielona w jednej  
z form wskazanych w ust. 2. 

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wyma-
gaj cych okresów dłuższych niż terminy wskazane 
w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed terminem 
wskazanym w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie 
osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje 
jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin 
ten w żadnym wypadku nie może byd dłuższy niż 
30 dni od dnia złożenia prośby. 

§ 37 

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji 
dotycz cych 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 zobowi zane rozpatrzyd re-

klamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuż-
szym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie 
Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 
paragrafu poprzedzaj cego stosuje się odpowied-
nio. 

§ 38 

1. Przedsiębiorstwo jest zobowi zane do wyznaczenia 
osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty  
z osobami Odbiorcami oraz osobami ubiegaj cymi 
się o przył czenie do sieci, w tym za przyjmowanie 
i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Stosowana informacja, zawieraj ca co najmniej: 
imienne wskazanie pracowników upoważnionych 
do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegaj cymi 
się o przył czenie oraz do przyjmowania i rozpa-
trywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób 
oraz godziny ich pracy, winna byd wywieszona  
w siedzibie Przedsiębiorstwa i podawana do pu-
blicznej wiadomości. 

§ 39 

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny byd udostęp-
nione wszystkim zainteresowanym: 
a. aktualnie obowi zuj ce na terenie gminy taryfy 

cen i stawek opłat, 
b. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” obowi zu-
j cego na terenie gminy, 

c. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości 
wody, 

d. 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 obowi zku udostępniania 
dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoj  
siedzib , z zastrzeżeniem obowi zku doł czania do 
umowy w chwili jej zawierania obowi zuj cej tary-
fy lub jej wyci gu zawieraj cego ceny i stawki 
opłat. 

§ 40 

1. Przedsiębiorstwo ma obowi zek poinformowania 
odbiorców o planowanych przerwach lub ograni-
czeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo 
przyjęty z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzin-
nym. 
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2. Przedsiębiorstwo ma również obowi zek nie-
zwłocznie poinformowad Odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowa-
nych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 
wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin. 

3. W przypadkach budynków wielolokalowych, Przed-
siębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych  
w ust. 2 poinformowad wył cznie właściciela lub 
zarz dcę nieruchomości, o ile planowany czas 
trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 
12 godzin. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w do-
stawie wody przekraczaj cej 12 godzin Przedsię-
biorstwo ma obowi zek zapewnid zastępczy punkt 
poboru wody i poinformowad o tym fakcie Odbior-
ców, wskazuj c lokalizację zastępczego punktu po-
boru wody. 

§ 41 

1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyd lub 
wstrzymad świadczenie usług wył cznie z ważnych 
powodów, w szczególności, jeżeli to uzasadnione 
potrzeb  ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, śro-
dowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożaro-
wymi, a także przyczynami technicznymi. 

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialnośd za szko-
dy powstałe w zwi zku z wstrzymaniem lub ogra-
niczeniem świadczenie usług, chyba że nie ponosi 
winy. 
Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności 
w szczególności wówczas, gdy przerywa lub ogra-
niczenie świadczenia usług, wynikały z: 
a. Działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przy-

rody 
b. Działania lub zaniechania osób lub przedmiotów 

za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowie-
dzialności, w tym samego Odbiorcy, 

c. Potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb 
przeciwpożarowych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śl skiego PN.II.0911-3X153X06 z dnia 10 marca 
2006 r. stwierdzono nieważnośd § 41 ust. 2). 

R O Z D Z I C Ł  IX 

WARUNKI DOSTAWY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 42 

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna  
z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na 
sieci wodoci gowej. 

§ 43 

Ilośd wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz  
z określeniem punktów poboru jest ustalana na pod-
stawie pisemnych informacji składanych przez Jed-
nostkę Straży Pożarnej. 

§ 44 

Należnościami za wodę pobran  na cele przeciwpoża-
rowe Przedsiębiorstwo obci ża Gminę. 

§ 2 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XIIIX57X03 Rada Gminy Oleśnica z dnia  
19 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
dostarczania wody na obszarze Gminy Oleśnica. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD RCDD 
 

ALEKSANDRA SIERUGA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W MIŁKOWICACH 

z dnia 24 lutego 2006 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 152, poz. 1597, z 2005 r. 
Nr 23, poz. 186) Rada Gminy w Miłkowicach uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych nie mog  byd usytuowane w bezpośrednim 
s siedztwie: 
1) przedszkoli i szkół, 
2) obiektów kultu religijnego, 
3) zakładów opieki zdrowotnej, 
4) obiektów sportowych oraz innych obiektów uży-

teczności publicznej (z wyj tkiem piwa). 
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku wy-

dawania zezwolenia jednorazowego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mił-
kowice. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIXX120X1993 r. Rady Gmi-
ny Miłkowice z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
i uchwała nr XXX115X2001 Rady Gminy w Miłkowi-
cach z dnia 16 lutego 2001 r. oraz uchwała  
nr XXIXX197 X2005 r. z dnia 11 listopada 2005 r.  
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych napo-
jów alkoholowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 

 
 

PRZEWODNICZWCD 
RCDD GMIND 

 
JERZY LEWANDOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach zasady  
de minimis 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, 
poz. 84 z 2002 roku ze zmianami) Rada Gminy Janowice Wielkie na wnio-
sek Wójta Gminy Janowice Wielkie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania 
zwolnienia z podatku od nieruchomości, będ cych 
własności  przedsiębiorcy w ramach pomocy de mini-
mis, do której maj  zastosowanie przepisy rozporz -
dzenia Komisji (WE) Nr 69X2001 z dnia 12 stycznia 
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu 
WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de 
minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001 r.) 

§ 2 

Organem udzielaj cym pomocy de minimis na mocy 
przepisów niniejszej uchwały jest Rada Gminy Janowi-
ce Wielkie. 

§ 3 

Postanowień uchwały nie stosuje się do pomocy: 
1) udzielanej w sektorze transportu oraz w zakresie 

działalności zwi zanej z produkcj , przetwarzaniem 
i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienio-
nych w Zał czniku 1 do Traktatu ustanawiaj cego 
Wspólnotę Europejsk ; 

2) udzielanej w odniesieniu do działalności zwi zanej  
z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio zwi -

zana z ilości  eksportowanych produktów, utwo-
rzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub 
innymi wydatkami bież cymi zwi zanymi z prowa-
dzeniem działalności eksportowej, z wyj tkiem po-
mocy na pokrycie kosztów udziału w targach han-
dlowych i badaniach lub usług konsultingowych 
przeprowadzanych w celu prowadzenia nowego 
b dź istniej cego produktu na rynek; 

3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów 
produkcji krajowej. 

§ 4 

Udzielenie pomocy, o której mowa w § 1, ma miejsce, 
jeżeli wartośd pomocy brutto uzyskanej przez przed-
siębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały ł cznie 
z wartości  brutto innej pomocy de minimis, otrzyma-
nej przez niego w okresie kolejnych trzech lat, nie 
przekracza kwoty 100 tys. euro. 

§ 5 

1. Pomoc, o której mowa w § 1, może byd udzielona 
na tworzenie nowych miejsc pracy. 

2. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost 
netto liczby pracowników w danym przedsiębior-
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stwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia  
z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby 
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. 

§ 6 

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługu-
je, jeżeli przedsiębiorca po wejściu w życie niniej-
szej uchwały utworzy i utrzyma przez okres trzech 
lat minimum 50 nowych miejsc pracy na terenie 
gminy Janowice Wielkie. 

2. Zwolnienie przysługuje na okres trzech lat od dnia 
zgłoszenia faktu zatrudnienia minimum 50 osób. 

§ 7 

1. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje 
nieruchomości zajętych na stację paliw oraz na 
działalnośd handlow . 

2. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje 
nieruchomości będ cych w posiadaniu przedsię-
biorców prowadz cych działalnośd w górnictwie 
węgla, hutnictwie żelaza i stali. 

3. Nabycie prawa do zwolnienia uwarunkowane jest 
brakiem zaległości z tytułu podatków i opłat lokal-
nych, dla których organem podatkowym jest Wójt 
Gminy Janowice Wielkie. 

§ 8 

1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym 
mowa w § 1, jest złożenie: 
a) wniosku o udzielenie pomocy de minimisd 
b) dokumentów potwierdzaj cych ilośd zatrudnio-

nych, 
c) informacji o otrzymanej pomocy de minimis  

w okresie 3 kolejnych lat: 
d) zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem skła-

dek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
oraz podatków, z wyj tkiem podatków dla któ-
rych organem podatkowym jest Wójt Gminy Ja-
nowice Wielkie. 

2. Wzory dokumentów o których mowa, w ust. 1  
pkt a i c zostan  określone w drodze Zarz dzenia 
Wójta Gminy Janowice Wielkie. 

3. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesi ca 
następuj cego po miesi cu, w którym przedsiębior-
ca złożył dokumenty potwierdzaj ce utworzenie 
nowych miejsc pracy, o których mowa w uchwale. 

4. Przedsiębiorca korzystaj cy ze zwolnienia z podatku 
od nieruchomości na podstawie uchwały, zobowi -
zany jest do składania najpóźniej do 15 stycznia 
każdego roku objętego przedmiotowym zwolnie-
niem: 
a) informacji o otrzymanej pomocy de minimis,  

o której mowa w ust. 1 pkt c, 
b) dokumentow potwierdzaj cych liczbę zatrudnio-

nych, 
c) deklaracji na podatek od nieruchomości w części 

dotycz cej zwolnień według obowi zuj cego 
wzoru określonego stosown  uchwał  Rady 
Gminy na dany rok podatkowy. 

5. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 4, 
organ podatkowy udzielaj cy pomocy ze szczegól-
nym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej 
wielkości tej pomocy. 

6. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikaj -
cych z uchwały, organ udzielaj cy pomocy publicz-
nej wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie 
o udzieleniu pomocy de minimis. 

§ 9 

1. Przedsiębiorca jest zobowi zany powiadomid pi-
semnie organ udzielaj cy pomocy o utracie warun-
ków zwolnienia najpóźniej w terminie 14 dni od da-
ty powstania okoliczności powoduj cych tę utratę. 

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym  
w ust. 1, powiadomi organ udzielaj cy pomocy  
o utracie warunków do zwolnienia, traci prawo do 
tego zwolnienia poczynaj c od miesi ca w którym 
utracił te warunki. 

3. Przedsiębiorca jest zobowi zany powiadomid organ 
udzielaj cy pomocy publicznej o każdym przypadku 
otrzymania pomocy de minimis w okresie zwolnie-
nia z podatku, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 
jej otrzymania. 

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku 
przedsiębiorca zobowi zany jest do zapłaty podatku 
za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwol-
nienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze sto-
sowanymi przepisami. 

5. Przedsiębiorca, który wprowadził organ udzielaj cy 
pomocy w bł d co do spełnienia warunków, od któ-
rych uzależnione jest zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały 
okres. 

6. W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan 
likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości przedsię-
biorca traci prawo do zwolnienia z podatku poczy-
naj c od dnia, kiedy zaistniały te okoliczności. 

7. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy 
niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale, 
kwota w wysokości niezapłaconego podatku sta-
nowi zaległośd podatkow , do której stosuje się 
właściwe przepisy. 

8. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomo-
cy nast piło w zwi zku ze zwolnieniem uzyskanym 
na podstawie uchwały, wówczas kwota udzielonej 
pomocy ponad dopuszczaln  wielkośd podlega 
zwrotowi. 

9. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami za 
zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości 
podatkowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
decyzji określaj cej wysokośd zwrotu udzielonej 
pomocy. 

§ 10 

1. W okresie korzystania z pomocy de minimis, okre-
ślonej w niniejszej uchwale, może nast pid weryfi-
kacja złożonych przez przedsiębiorcę informacji  
w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upo-
ważnionych pracowników Urzędu Gminy Janowice 
Wielkie. 

2. Przedsiębiorca korzystaj cy z pomocy w formie 
zwolnienia jest zobowi zany: 
a) do przedłożenia w ż danym terminie – na wnio-

sek organu udzielaj cego pomocy 
– dodatkowych informacji niezbędnych dla 

oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania  
i monitorowania, 
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b) przechowywania dokumentów z ni  zwi zanych 
przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzie-
lenia. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ja-
nowice Wielkie. 

§ 12 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośl skiego. 
 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RCDD GMIND 

 
SZYMON MŁODZIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej 
rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania 
z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
                            i roboty budowlane przy zabytkach 

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

 
 

§ 1 

Uchwala się zasady i tryb udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozli-
czania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz 
postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytkach położonych na terenie gminy Le-
gnickie Pole. 

I. Zasady ogólne 

§ 1 

1. Dotacje z budżetu gminy mog  byd udzielane oso-
bom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym po-
siadaj cym tytuł prawny do zabytku, o którym 
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami. 

2. Dotacje mog  byd udzielane tylko wnioskodawcom, 
którzy wykaż  się poniesieniem wkładu własnego 
na wykonanie prac objętych wnioskiem. 

3. Ł czna kwota dotacji udzielonych jednemu wnio-
skodawcy z budżetu gminy oraz innych źródeł sek-
tora finansów publicznych, powiększona o wkład 
własny wnioskodawcy nie może przekroczyd 100% 
ogólnych kosztów prac objętych wnioskiem o przy-
znanie dotacji. 

4. Dotacje mog  byd udzielane na prace, które zosta-
n  przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma 
byd udzielona. 

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

§ 2 

Dotacje będ  udzielane na roboty według kolejności: 
1) w pierwszej – na prace zabezpieczaj ce konstrukcje 

obiektów budowlanych, w tym: 
a) remonty lub całkowite odtworzenie więźby da-

chowej, słupów konstrukcyjnych, podpór, stro-
pów i ścian konstrukcyjnych, 

b) wymianę pokryd dachowych, rynien i rur spu-
stowych, 

c) naprawę pokryd dachowych, 
d) naprawę konstrukcji zabezpieczaj cej zabytek, 

2) w drugiej – na remonty elewacji, drzwi zew. i okien 
w tym: 
a) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 

architektonicznych albo ich całkowite odtworze-
nie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla te-
go zabytku kolorystyki, 

b) odnowienie lub całkowite odtworzenie drzwi 
zew. i okien, w tym ościeżnic, okiennic, 

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

wew., w tym: 
a) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 

architektonicznych, 
b) odnowienie, uzupełnienie lub wymiana posa-

dzek, schodów, 
c) malowanie pomieszczeń, 
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4) w czwartej – na prace konserwatorskie zabytków 
ruchomych, 

5) w pi tej – na prace restauratorskie zabytków ru-
chomych. 

§ 3 

Wysokośd dotacji przyznanej w roku budżetowym na 
roboty, o których mowa w § 2, ustala na podstawie 
złożonych wniosków wójt gminy Legnickie Pole, zwa-
ny dalej wójtem, po zasięgnięciu opinii komisji rady 
gminy Legnickie Pole właściwej w sprawach kultury. 

II. Tryb postępowania z wnioskiem 

§ 4 

1. Udzielenie dotacji może nast pid na podstawie 
wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na 
który ma byd udzielona dotacja. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi 
zał cznik do uchwały. 

4. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy 
Legnickie Pole w terminie do 15 października roku 
poprzedzaj cego dany rok budżetowy. 

§ 5 

1. Wójt rozpatruje wnioski w ci gu 30 dni od daty 
uchwalenia budżetu gminy. 

2. Wójt może powoład komisję do weryfikacji wnio-
sków. 

3. Wnioski niekompletne podlegaj  odrzuceniu. 
4. Kwoty dotacji, określenie zadań oraz wykaz pod-

miotów uprawnionych do otrzymania dotacji wójt 
ustali w zarz dzeniu opublikowanym na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do  
14 dni od dnia, w którym upłyn ł termin do rozpa-
trzenia wniosków. 

5. Wójt, w terminie o którym mowa w ust. 4, powia-
domi pisemnie każdego z wnioskodawców o rozpa-
trzeniu jego wniosku o udzielenie dotacji. 

§ 6 

Do wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, należy do-
ł czyd uwierzytelnione przez upoważnionego pracow-
nika Urzędu Gminy Legnickie Pole kopie dokumentów: 
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków, 
2) dokument potwierdzaj cy posiadanie przez wnio-

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

nie prac, które maj  byd przedmiotem dotacji, 
4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli 

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

5) kosztorys prac, z uwzględnieniem cen zakupu ma-
teriałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, 

6)deklarację wielkości środków własnych przeznaczo-
nych na wykonanie robót w roku budżetowym i in-
formację o wielkości środków przyznanych przez 
inne podmioty publiczne. 

III. Umowa o udzielenie dotacji 

§ 7 

1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy 
zawartej przez wójta z wnioskodawc , któremu zo-
stała przyznana dotacja. 

2. Umowa o udzieleniu dotacji na przeprowadzenie 
prac przy zabytku powinna zawierad: 
1) szczegółowy zakres prac, 
2) zakres planowanych prac finansowanych ze 

środków własnych wnioskodawcy, 
3) zakres planowanych prac finansowanych z do-

tacji, 
4) termin realizacji prac, 
5) wysokośd udzielonej dotacji oraz terminy i wa-

runki jej płatności, 
6) tryb kontroli wykonania umowy i wykorzystania 

dotacji, 
7) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dota-

cji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z prze-
znaczeniem, 

8) sposób zabezpieczenia dotacji przed niewłaści-
wym wykorzystaniem. 

§ 8 

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

IV. Rozliczenie dotacji 

§ 9 

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

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie poniesio-
nych wydatków sfinansowanych udzielon  dotacj . 
Do zestawienia, o którym mowa w zdaniu poprze-
dzaj cym, wnioskodawca zobowi zany jest zał -
czyd uwierzytelnione przez pracownika Urzędu 
Gminy Legnickie Pole kopie: 
1) rachunków lub faktur, 
2) kosztorysu powykonawczego przeprowadzonych 

prac, sfinansowanych w roku budżetowym ze 
środków własnych i z dotacji, 

3) protokołu odbioru przeprowadzonych prac, przez 
osobę posiadaj c  uprawnienia do odbioru robót 
w przypadku konieczności uzyskania zezwolenia 
na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu 
nadzoru budowlanego. 

V. Kontrola realizacji zadania 

§ 10 

1. Wójt ma prawo kontroli sposobu wydatkowania 
udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finanso-
wanego dotacj  zadania. 

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

informacji dotycz cych działalności wniosko-
dawcy, w zakresie objętym dotowaniem, na 
każde ż danie wójta, 

2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń,  
w których realizowane s  zadania objęte dotacj  
wnioskodawcy, 
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3) prawo wgl du w dokumentację zwi zan  z go-
spodark  finansow , gospodark  środkami rze-
czowymi, dokumentację zwi zan  z dyspono-
waniem środkami pieniężnymi. 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporz dza się protokół. 
4. Wynik kontroli może stanowid podstawę do roz-

wi zania umowy ze skutkiem natychmiastowym  
i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dota-
cji. 

VI. Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 11 

1. Wysokośd środków finansowych przeznaczonych 
w roku budżetowym na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
określa uchwała budżetowa. 

2. Informację, o wysokości udzielonych dotacji z bu-
dżetu gminy oraz o sposobie ich wykorzystania 
wójt przedstawia w sprawozdaniu rocznym z wy-
konania budżetu gminy, w terminie do 30 kwietnia 
następnego roku. 

3. W roku budżetowym 2006r. wnioskodawcy wy-
stępuj cy o dotacje, składaj  wnioski w terminie do 
30 kwietnia 2006 r. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 13 

Traci moc uchwała nr XXIX109X05 Rady Gminy Le-
gnickie Pole z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli 
wykonania zleconego zadania oraz postępowania  
z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
kach. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 

PRZEWODNICZWCD 
RCDD GMIND 

 
WŁODZIMIERZ PASZKOWSKI 
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Zawącznik do uchwawy Rady Gminy 
Legnickie Pole z dnia 27 lutego 
2006 r.  poz. 981( 
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982 

UCHWAŁA RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 28 lutego 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwawy nr XVI/53/03 Rady Gminy Gaworzyce z dnia  
30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów 

Szkowy Podstawowej  i Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz na podstawie § 13 pkt 3 rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.) 
Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIX53X03 Rady Gminy Gaworzyce  
z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad udzielania 
stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum Publicznego w Gaworzycach wprowadza się na-
stępuj ce zmiany: 
1) dotychczasowy § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „... 

O stypendium okresowe ubiegad się mog  ucznio-
wie, o których mowa w § 3, osi gaj cy wysokie 
wyniki w nauce i legitymuj cy się zachowaniem 
wzorowym lub bardzo dobrym ...”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZWCD 
RCDD GMIND 

 
DARIUSZ CIENIUCH 
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UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 28 lutego 2006 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w jednostkach organizacyjnych dziawających w zakresie oświaty  

w Gminie Siekierczyn 

 Działaj c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w zwi zku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 z późn. zm.) oraz rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) po uzgodnieniu ze 
zwi zkami zawodowymi Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w przedszkolu, gminnej szkole podsta-
wowej i gminnym gimnazjum, dla których organem 
prowadz cym jest Gmina Siekierczyn, zwany dalej 
regulaminem. 

R O Z D Z I C Ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

Regulamin określa: 
1) wysokośd i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodat-
ków, 

2) szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych 
zastępstw, 

3) wysokośd i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikaj cych ze stosunku pracy, 

4) stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 3 

Ilekrod w regulaminie jest mowa o: 
1) nauczycielach bez bliższego określenia – oznacza to 

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych poszczególnych stopni awansu 
zawodowego zatrudnionych w przedszkolu, szkole 
podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez 
Gminę Siekierczyn, 

2) szkołach bez bliższego określenia – oznacza to 
przedszkole, szkołę podstawow  i gimnazjum pro-
wadzone przez Gminę Siekierczyn. 

R O Z D Z I C Ł  II 

Dodatek za wyswugę lat 

§ 4 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat 
zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Na-
uczyciela oraz § 7 rozporz dzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.  
w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje również na-
uczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdro-
wia. 

R O Z D Z I C Ł  III 

Dodatek motywacyjny 

§ 5 

1. Dodatek motywacyjny jest ruchom , uznaniow  
części  wynagrodzenia i przyznawany jest w ra-
mach przydzielonych szkole środków finansowych. 

2. Nauczycielowi może byd przyznany dodatek moty-
wacyjny w wysokości nieprzekraczaj cej 20% jego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

4. Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje Wójt 
Gminy na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie 
dłuższy niż 1 rok. 

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie-
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu 
przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym, 
macierzyńskim i wychowawczym oraz na zwolnie-
niu lekarskim dłuższym niż jeden miesi c. 

6. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kie-
rownicze, dodatek motywacyjny nie przysługuje  
w okresie przebywania na urlopie zdrowotnym i na 
zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesi c. 

7. Wysokośd przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego uzależniona jest od szczególnych  
osi gnięd w pracy nauczyciela w szczególności za: 
1) osi gnięcia dydaktyczne i wychowawcze po-

twierdzane efektami egzaminów, sprawdzia-
nów albo sukcesami uczniów w konkursach, 
zawodach, olimpiadach, 

2) umiejętne rozwi zywanie problemów wycho-
wawczych uczniów, 

3) przestrzeganie porz dku pracy (punktualnośd, 
pełne wykorzystanie czasu lekcji), 

4) planowanie i dokumentowanie pracy, 
5) poprawnośd merytoryczn  i metodyczn  pro-

wadzonych zajęd, 
6) troskę o klasy i pracownie, 
7) współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz 

uczniów potrzebuj cych szczególnej opieki, 
8) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 
9) realizację programów i zadań statutowych 

szkoły, 
10) udział w organizowaniu imprez klasowych  

i uroczystości szkolnych, opiekę nad samorz -
dem uczniowskim lub innymi organizacjami 
działaj cymi w szkole, prowadzenie lekcji kole-
żeńskich. 

8. Dodatek motywacyjny dla dyrektora uzależniony 
jest od następuj cych kryteriów: 
1) szczególne osi gnięcia dydaktyczne, wycho-

wawcze poprzez osi gnięcia uczniów potwier-
dzane efektami egzaminów, sprawdzianów al-
bo sukcesami w konkursach, zawodach i olim-
piadach, 

2) planowanie działań szkoły, 
3) systematyczne dokumentowanie pracy szkoły, 
4) motywowanie i wspieranie rozwoju nauczy-

cieli, 
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5) racjonaln  politykę kadrow , 
6) racjonalne gospodarowanie finansami szkoły, 
7) promocję szkoły w środowisku i współpracę z 

instytucjami wspomagaj cymi pracę szkoły, 
8) dbałośd o bezpieczeństwo i higienę pracy w 

szkole, 
9) realizację zadań nadzoru pedagogicznego, 

10) prawidłowe administrowanie powierzonym 
mieniem. 

R O Z D Z I C Ł  IX 

Dodatek funkcyjny 

§ 6 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dy-
rektora lub wicedyrektora szkoły albo kierownika fi-
lii, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
określonej w tabeli będ cej integraln  części  ni-
niejszego regulaminu z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Wysokośd dodatku funkcyjnego dla dyrektora usta-
la Wójt w granicach stawek określonych tabel  
uwzględniaj c m.in. wielkośd szkoły, jej warunki 
organizacyjne, złożonośd zadań wynikaj cych  
z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowni-
czych w szkole, wyniki pracy szkoły. 

3. Wysokośd dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
ra, kierownika filii jak również osób wymienionych 
w ust. 4 przyznaje dyrektor szkoły wg ustalonych 
przez siebie kryteriów w granicach stawek określo-
nych w tabeli. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycie-
lowi z tytułu wykonywania zadań: 
1) opiekuna stażu: 

a) nauczyciela stażysty – 40 zł miesięcznie, 
b) nauczyciela kontraktowego – 30 zł od każde-

go nauczyciela, 
2) wychowawcy klasy w wysokości: 

a) od 20 zł do 35 zł miesięcznie w przedszkolu, 
b) od 20 zł do 30 zł w szkołach, 

3) doradcy metodycznego w wysokości: od 200 zł 
do 400 zł miesięcznie. 

5. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny wymieniony w ust. 1 oraz dodatki wy-
mienione w ust. 4. W przedszkolu w oddziałach 
czynnych ponad 5 godzin dziennie dodatek za wy-
chowawstwo otrzymuje jeden nauczyciel lub dwaj 
nauczyciele w wysokości dolnej stawki dodatku. 

6. Wysokośd dodatku funkcyjnego ustala się na okres 
jednego roku szkolnego. 

7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrek-
tora na czas określony, traci prawo do dodatku 
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwołania – z końcem miesi ca, w 
którym nast piło odwołanie, jeśli odwołanie nast -
piło pierwszego dnia miesi ca – od tego dnia. 

8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zwolnie-
nia lekarskiego trwaj cego ponad jeden miesi c, w 
okresie urlopu zdrowotnego, w okresach za które 
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od 
pierwszego dnia miesi ca następuj cego po miesi -
cu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z in-

nych powodów obowi zków, do których jest przy-
pisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia 
obowi zków nast piło od pierwszego dnia miesi ca 
– od tego dnia. 

 
TAAELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

Miesięcznie w zł 
Lp. Stanowisko 

od do 
1. Przedszkola: 

1. Dyrektor przedszkola czynnego 
ponad 5 godzin dziennie. 

 
 

400 

 
 

600 
2. Szkoły: 

1. Dyrektor szkoły licz cej od 7 do 
12 oddziałów 

2. Dyrektor szkoły licz cej powyżej 
12 oddziałów. 

3. Wicedyrektor szkoły 
4. Kierownik filii 

 
 

500 
 

600 
300 
100 

 
 

750 
 

950 
500 
200 

Oddziały realizuj ce roczne przygotowanie przedszkol-
ne dzieci w wieku 6 lat w szkole liczone s  jak oddzia-
ły szkolne. 

R O Z D Z I C Ł  X 

Dodatki za warunki pracy 

§ 7 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne wa-
runki pracy w przypadku, gdy: 
1) prowadz  nauczanie indywidualne dziecka zgod-

nie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w wysokości od 2% do 5% wynagro-
dzenia zasadniczego, 

2) prowadz  zajęcia w klasach, w których znajduje 
się co najmniej jedno dziecko z orzeczeniem  
o upośledzeniu w stopniu lekkim pod warun-
kiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone s  
według obowi zuj cego odrębnego programu 
nauczania w wysokości od 2% do 5% wyna-
grodzenia zasadniczego. 

2. Wysokośd dodatku za warunki pracy dla nauczycie-
la ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora organ 
prowadz cy bior c pod uwagę stopień trudności 
realizowanych zadań lub wykonywanych prac. 

3. Dodatek za warunki pracy określone w ust. 1 przy-
sługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy  
w trudnych warunkach pozostaj  w stosunku do 
obowi zuj cego wymiaru godzin. 

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktyczne 
zrealizowane godziny. 

R O Z D Z I C Ł  XI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za jedn  godzinę ponadwymiarow  
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dziel c 
przyznan  nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego przez miesięczn  liczbę godzin tygo-
dniowego obowi zkowego wymiaru godzin, ustalo-
nego dla rodzaju zajęd dydaktycznych, wychowaw-
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czych lub opiekuńczych realizowanych w ramach 
godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastęp-
stwa przez nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizuj cych tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela wynagrodzenie za jedn  godzinę do-
raźnego zastępstwa realizowanego na zasadach,  
o których mowa w ust. 3, ustala się dziel c przy-
znan  nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (ł cznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana  
w warunkach uprawniaj cych do dodatku) przez 
miesięczn  liczbę godzin realizowanego wymiaru 
godzin. 

3. Miesięczn  liczbę godzin obowi zkowego lub reali-
zowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnoż c odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokr gleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęd do 
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy się za pełn  godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa  
w ust. 1, przysługuje za godziny faktycznie zreali-
zowane. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadaj  dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la, lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynaj  się lub koń-
cz  w środku tygodnia – za podstawę ustalenia go-
dzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowi zko-
wy tygodniowy wymiar zajęd określony w art. 42 
ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela pomniejszony  
o 1X5 tego wymiaru, odpowiednio 1X4 gdy dla na-
uczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za 
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba go-
dzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wy-
nagrodzenie w takim tygodniu nie może byd jednak 
większa niż liczba godzin zaplanowanych w tygo-
dniowym rozkładzie zajęd. 

6. Godziny ponadwymiarowe przypadaj ce w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizowad  
z przyczyn leż cych po stronie pracodawcy  
w szczególności w zwi zku z: 
1) zawieszeniem zajęd z powodu klęsk żywioło-

wych lub epidemii, 
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 
3) chorob  ucznia nauczanego indywidualnie trwa-

j c  nie dłużej niż tydzień traktuje się jako go-
dziny odbyte. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośl -
skiego PN.II.0911-4X146X06 z dnia 9 marca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośd § 8 ust. 4–7). 

R O Z D Z I C Ł  XII 

Nagrody 

§ 9 

1. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i dyrektora 
szkoły planuje w rocznym planie finansowym szko-
ły jej dyrektor. 

2. Nagrody jubileuszowe przyznaje zgodnie z art. 47 
Karty Nauczyciela dla nauczycieli dyrektor szkoły,  
a dla dyrektora Wójt Gminy. 

§ 10 

1. Środki finansowe na nagrody w ramach specjalne-
go funduszu nagród dla nauczycieli przyznawane na 
podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela w wy-
sokości 1% planowanych środków na wynagrodze-
nia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły  
w rocznym planie finansowym, z tym, że:  
1) 70% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji, 
2) 30% kwoty przekazuje do dyspozycji organu 

prowadz cego. 
2. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach z fundu-

szu, o którym mowa w ust. 1 przyznawane s  na-
grody Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy. 

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, s  przyznawa-
ne z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnio-
nych przypadkach dyrektor za zgod  organu pro-
wadz cego może przyznad nauczycielowi nagrodę 
w innym terminie. Nagrodę w innym czasie może 
również przyznad Wójt. 

4. Nagroda może byd przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 

5. Wysokośd nagrody Dyrektora nie może przekroczyd 
wysokości nagrody Wójta. 

6. Nagroda Wójta Gminy może byd przyznana: 
1) dyrektorom szkół, 
2) nauczycielom pełni cym inne funkcje kierowni-

cze w szkole, 
3) nauczycielom. 

7. Z wnioskiem o nagrodę Wójta występuje dyrektor 
szkoły – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  
i zwi zków zawodowych. 

8. Termin składania wniosków o nagrodę Wójta upły-
wa z dniem 29 września 2006 r. 

9. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierad 
następuj ce dane: 
1) imię i nazwisko nauczyciela, 
2) datę urodzenia, 
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu 

zawodowego, 
4) staż pracy pedagogicznej, 
5) zajmowane stanowisko i nazwę szkoły, 
6) ostatni  ocenę pracy pedagogicznej – datę jej 

ustalenia, 
7) otrzymane dotychczas nagrody, 
8) uzasadnienie zawieraj ce informacje o dorobku 

zawodowym i osi gnięciach nauczyciela po 
otrzymaniu ostatniej nagrody. 

10. Nagrody Dyrektora Szkoły przyznaje dyrektor po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

R O Z D Z I C Ł  XIII 

Dodatek wiejski 

§ 11 

1. Nauczycielowi posiadaj cemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela przysługuje doda-
tek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadnicze-
go. 

2. Dodatek wiejski wypłacany jest z dołu. 
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R O Z D Z I C Ł  IX 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 12 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole na terenie 
gminy, który posiada kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi zatrudnionemu, co najmniej w 1X2 
wymiarze zajęd określonym w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dy-
rektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy. 

3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w zależności 
od liczby członków rodziny zamieszkałych na stałe 
we wspólnym lokalu mieszkalnym. Za członka ro-
dziny uważa się nauczyciela, współmałżonka i dzie-
ci, pozostaj ce na ich utrzymaniu do 18 roku życia, 
a w przypadku kontynuowania nauki do 24 lat. 
Wysokośd dodatku wynosi odpowiednio: 
a) dla 1 osoby – 30 zł; 
b) dla 2 osób – 40 zł; 
c) dla 3 osób – 50 zł; 
d) dla 4 osób i więcej – 60 zł. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będ cemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkuj cemu 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 3. Małżonkowie wspólnie określaj  
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego 
dnia miesi ca następuj cego po miesi cu, w któ-
rym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

6. Wysokośd dodatku mieszkaniowego zmienia się  
w przypadku zmiany liczby członków rodziny okre-
ślonej w ust. 3, od pierwszego dnia miesi ca po 
miesi cu, w którym nast piła zmiana liczby człon-
ków rodziny. 

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wy-
konywania pracy, a także w okresach: 
a) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku gdy z nauczycielem powo-
łanym do służby wojskowej zawarta była umo-
wa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca 

się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa została zawarta, 

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach. 

R O Z D Z I C Ł  X 

Wynagrodzenie zasadnicze 

§ 13 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala 
się w wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli określonych w rozporz dze-
niu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pra-
cę w dniu wolnym od pracy. 

R O Z D Z I C Ł  XI 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sie-
kierczyn. 

§ 15 

Traci moc uchwała XXXIIX171X2005 Rady Gminy Sie-
kierczyn z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie regulami-
nu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych działaj cych w zakresie 
oświaty w Gminie Siekierczyn. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośl skiego z moc  obowi zuj c  od dnia  
1 stycznia 2006 r. 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOAIERZYCE 

z dnia 1 marca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwawy nr LIII/583/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 
22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w szkowach i placówkach oświatowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania 
        nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust. 1 i 2 
w zwi zku z art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) 
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 62, 
poz. 718 ze zm.) oraz rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr LIIIX583X05 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regula-
minu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadz cym jest Gmina Kobierzyce oraz 
kryteriów i trybu przyznawania naród dla nauczycieli 
za ich osi gnięcia dydaktyczno-wychowawcze wpro-
wadza się następuj ce zmiany: 
1. Skreśla się: § 4, § 5, § 6 pkt 2 zdanie 3, § 9 pkt 1, 

§ 12, § 19 pkt 5–7, § 20, § 24. 
2. Poszczególne paragrafy uchwały otrzymuj  nastę-

puj ce numery: dotychczasowy § 6 otrzymuje nu-
mer 4, 
§ 7 otrzymuje numer 5, 
§ 8 otrzymuje numer 6, 
§ 9 otrzymuje numer 7, 
§ 10 otrzymuje numer 8, 
§ 11 otrzymuje numer 9, 
§ 13 otrzymuje numer 10, 
§ 14 otrzymuje numer 11, 
§ 15 otrzymuje numer 12, 
§ 16 otrzymuje numer 13, 
§ 17 otrzymuje numer 14, 
§ 18 otrzymuje numer 15, 
§ 19 otrzymuje numer 16, 
§ 21 otrzymuje numer 17, 
§ 22 otrzymuje numer 18, 
§ 23 otrzymuje numer 19, 
§ 25 otrzymuje numer 20, 
§ 26 otrzymuje numer 21, 
§ 27 otrzymuje numer 22, 

3. § 14 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Wysokośd dodat-
ku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego 
przyznania, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrek-
tora Wójt, uwzględniaj c poziom spełniania warun-
ków, o których mowa w § 12 i § 13”. 

4. § 19 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Nagrody, o któ-
rych mowa w § 17, 18 i 19, przyznawane s   
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych 
przypadkach można przyznad nauczycielowi nagro-
dę w innym czasie.” 

5. § 19 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „Nagrody z fun-
duszu określonego w § 17 ust. 1 maj  charakter 
uznaniowy.” 

6. § 19 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „Organ prowa-
dz cy może zwiększyd wysokośd środków na na-
grody określone w § 17 ust. 2 pkt 2.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
bierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Dol-
nośl skiego. 
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UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 3 marca 2006 r. 

w sprawie udzielenia pewnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Spowecznej w Gwogowie do wydawania decyzji potwierdzających 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innych niż 
                 ubezpieczeni zamieszkawym na terenie Gminy Gwogów 

 Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz -
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 
ust. 2, 3, 4 w zwi zku z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rada Gminy Głogów udziela pełnomocnictwa Kierow-
nikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gło-
gowie do wydawania decyzji, jako dokumentu po-
twierdzaj cego prawo do świadczeń opieki zdrowot-
nej, świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, za-
mieszkałym na terenie Gminy Głogów. 

§ 2 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Głogowie przy wydawaniu decyzji, o których mowa 
w § 1, kieruje się wytycznymi określonymi w ustawie 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz w Kodeksie postępowania 
administracyjnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gło-
gów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośl skiego. 
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986 

  

 PREZES  Wrocław, dnia 7 marca 2006 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-3X2006X11XIX-BXCP 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524) w zwi zku z § 27 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Go-
spodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 
2004 r. Nr 184, poz. 1902), 
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po rozpatrzeniu wniosku  

z dnia 18 stycznia 2006 r.  

uzupełnionego pismami z dnia 2, 17 i 24 lutego oraz 1 marca 2006 r. 

przedsiębiorcy Harpen Polska  
Spówka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzib  we Wrocławiu 
 

posiadaj cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 012776122 
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem,  

postanawiam  

zatwierdzid dokonan  przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła za-
twierdzon  moj  decyzj  z dnia 8 sierpnia 2005 r. nr OWR-4210-27X2005X 

X11XIX-CXCP, która to zmiana stanowi zał cznik do niniejszej decyzji.  
 
 

UZCSCDNIENIE 
 
Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo prowadz ce działalnośd koncesjonowan  w zakresie wytwa-
rzania ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzj  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
z dnia 8 sierpnia 2005 r. nr OWR-4210-27X2005X11XIX-CXCP. Okres obowi zywania tej taryfy ustalono do dnia 
30 września 2006 r.  

W dniu 18 stycznia 2006 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo uzasad-
niło wzrostem cen gazu ziemnego i oleju opałowego-ciężkiego wykorzystywanego w procesie produkcji ciepła  
w Przedsiębiorstwie.  

Przepisy § 27 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem, zwanego dalej rozporz dzeniem, 
stanowi , że w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo 
energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie 
określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne. 

W dotychczas stosowanej taryfie dla ciepła nie została uwzględniona zmiana wysokości cen wskutek zatwier-
dzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 14 grudnia 2005 r. zmiany taryfy dla paliw gazowych 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.C. w Warszawie. Ponadto nie przewidywano tak dużego 
wzrostu ceny rynkowej oleju opałowego – ciężkiego. Zatwierdzenie nowej taryfy dla paliw gazowych oraz 
wzrost cen oleju opałowego – ciężkiego spowodowały w Przedsiębiorstwie istotny wzrost kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej w systemach ciepłowniczych, w których gaz ziemny i olej opałowy – ciężki s  głów-
nymi paliwami w procesie produkcji ciepła.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, dokonano analizy i oceny 
skutków ekonomicznych zmiany cen gazu i oleju opałowego – ciężkiego oraz ustalono, że zmiana ta stanowi 
istotn  i nieprzewidzian  zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz zgodnie z przepisami rozporz dzenia.  

Rozpatruj c przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi 
decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może byd w każdym czasie za zgod  strony uchylona 
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j  wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj  się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkuj ce zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa  
w zwi zku z § 27 ust. 1 rozporz dzenia, w szczególności zmianie dotychczas obowi zuj cej decyzji nie sprze-
ciwiaj  się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony – postanowiłem orzec, jak w roz-
strzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do S du Okręgowego w Warszawie – S du Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego).  
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2. Odwołanie od decyzji powinno czynid zadośd wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rad oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawierad wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w 
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Odwowanie należy przeswać na adres Powudniowo-Zachodniego Oddziawu Terenowego Urzędu Regulacji Energe-
tyki z siedzibą we Wrocwawiu, ul. Marszawka Józefa Piwsudskiego 49-57,  50-032 Wrocwaw.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zosta-
nie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośl skiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośl skiego.  

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZCCHODNIEGO 
 ODDZICŁU TERENOWEGO 

URZĘDU REGULCCJI ENERGETDKI 
z siedzib  we Wrocławiu 

Wincenty RęWin 
 
 
 
 
 
 

HARPEN POLSKA  
Spówka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
 

Zmiana taryfy dla ciepwa 
 

Niniejsza zmiana taryfy stanowi zał cznik do decyzji Prezesa URE  
OWR-4210-3X2006X11XIX-BXCP z dnia 7 marca 2006 r. 

 
 
W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzj  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2005 roku  
nr OWR-4210-27X2005X11XIX-CXCP, rozdział IX. Rodzaje oraz wysokośd cen i stawek opłat otrzymuje następu-
j ce brzmienie: 

„IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opwat 

1. Ceny i stawki opwat 

1.1. Województwo dolnośląskie 
Cdres lokalnego źródła ciepła 

Kłodzko 
ul. D brówki 1 
grupa CG 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc 
ciepln   

złXMWXm-c 11 783,49 14 375,86 

Stawka opłaty za ciepło złXGJ 37,94 46,29 
 
 

Cdres lokalnego źródła ciepła 
Leśna  

ul. Świerczewskiego 15 
grupa CG 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc 
ciepln   

złXMWXm-c 8 905,17 10 864,31 

Stawka opłaty za ciepło złXGJ 49,87 60,84 
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Cdresy źródeł ciepła  
Jelcz-Laskowice 

• ul. urezjowa 2a 
• ul. Grabskiego 6 

(źródło letnie) 

Leśna 
ul. Świerczewskiego 5a  

grupa BGO 1 grupa BG 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
złXMWXrok 111 336,75 135 830,83 104 114,72 127 019,96 Cena za zamówion  moc 

ciepln   rata miesięczna 9 278,06 11 319,23 8 676,23 10 585,00 
Cena ciepła złXGJ 32,41 39,54 35,66 43,51 
Cena nośnika ciepła złXm3 11,32 13,81 11,53 14,07 

złXMWXrok 19 362,98 23 622,84 20 302,96 24 769,61 Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe rata miesięczna 1 613,58 1 968,57 1 691,91 2 064,13 
Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

złXGJ 5,39 6,58 6,85 8,36 

 
 

Cdresy lokalnych źródeł ciepła 
Pobiedna 

ul. Nowomiejska 3 
Ołdrzychowice 
ul. Sportowa 1 

grupa CG 3 grupa CG 4 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej 
za zamówion  moc ciepln   

złXMWXm-c 11 362,49 13 862,24 8 340,06 10 174,87 

Stawka opłaty za ciepło złXGJ 45,67 55,72 41,75 50,94 

 
Cdresy źródeł ciepła 

Zawidów 
• ul. Broniewskiego 1 
• ul. Budowlanych 4 
• ul. Konopnickiej 1 
• ul. Konopnickiej 19 

grupa CO 5 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 10 872,52 13 264,48 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 52,77 64,38 

 
Cdres źródła ciepła 

Zawidów 
ul. Szkolna 4 
grupa BO 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
złXMWXrok 96 489,01 117 716,59 

Cena za zamówion  moc ciepln   
rata miesięczna 8 040,76 9 809,73 

Cena ciepła złXGJ 47,93 58,47 
Cena nośnika ciepła złXm3 14,22 17,35 

złXMWXrok 14 290,65 17 434,59 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 190,89 1 452,89 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe złXGJ 6,81 8,31 

1.2.  Województwo lubuskie 

Cdres źródła ciepła  
Kożuchów 

ul. Dworcowa 3a 
grupa CW 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
złXMWXrok 105 990,10 129 307,92 

Cena za zamówion  moc ciepln   
rata miesięczna 8 832,51 10 775,66 

Cena ciepła złXGJ 26,56 32,40 
Cena nośnika ciepła złXm3 8,51 10,38 
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Cdresy źródeł ciepła 
Gorzów Wielkopolski 

ul. Chopina 52 
grupa CG 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 5 795,25 7 070,21 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 43,38 52,92 
 
1.3.  Województwo mawopolskie 

Cdres źródła ciepła 

Bochnia ul. Karolina 
ul. Karolina grupa CG 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 12 112,13 14 776,80 

Stawka opłaty za ciepło złXGJ 33,64 41,04 
 
1.4.  Województwo opolskie 

Cdresy  źródeł ciepła 
Łambinowice 
 ul. Szkolna 5c 

Korfantów 
ul. Targowa 8 

grupa CO 3 grupa CG 5 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za  
zamówion  moc ciepln   

złXMWXm-c 12 952,73 15 802,33 12 108,87 14 772,82 

Stawka opłaty za ciepło złXGJ 45,51 55,52 44,22 53,95 

 

Cdresy źródeł ciepła 
Niemodlin 

 ul. Szymanowskiego 21 
Tułowice 

ul. Ceramiczna  7c 
grupa BG 3 grupa BG 4 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
złXMWXrok 86 623,64 105 680,84 105 674,43 128 922,80 

Cena za zamówion  moc ciepln   
rata miesięczna 7 218,64 8 806,74 8 806,20 10 743,56 

Cena ciepła złXGJ 41,44 50,56 38,34 46,77 
Cena nośnika ciepła złXm3 11,80 14,40 11,15 13,60 

złXMWXrok 14 470,70 17 654,25 18 808,42 22 946,27 Stawka opłaty stałej za usługi  
przesyłowe rata miesięczna 1 205,89 1 471,19 1 567,37 1 912,19 
Stawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe 

złXGJ 6,79 8,28 6,55 7,99 

 
Cdresy  źródeł ciepła 

Nowy Świętów  
126a 

Niemodlin 
• ul. Lwicka 2, 
• ul. Reja 4, 
• ul. Reymonta 7, 
• ul. Wolności 2 

grupa CO 4 grupa CG 6 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za  
zamówion  moc ciepln   

złXMWXm-c 9 186,63 11 207,69 10 066,06 12 280,59 

Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,99 59,77 43,51 53,08 

 

Cdresy  źródeł ciepła 
Niemodlin 

ul. Poprzeczna 2–4 
grupa CG 7 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 15 734,79 19 196,44 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 37,71 46,01 
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1.5.  Województwo podkarpackie 
 

Cdres źródła ciepła 
Strzyżów 

ul. Zawale 41 
grupa BGO 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
złXMWXrok 102 615,93 125 191,43 

Cena za zamówion  moc ciepln   
rata miesięczna 8 551,33 10 432,62 

Cena ciepła złXGJ 37,73 46,03 
Cena nośnika ciepła złXm3 11,31 13,80 

złXMWXrok 12 863,77 15 693,80 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 071,98 1 307,82 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe złXGJ 4,61 5,62 
 

 

Cdresy  źródeł ciepła 
Strzyżów  

• ul. Grunwaldzka 5 
• Dom Kultury w Strzyżowie  

grupa CG 8 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 6 962,23 8 493,92 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 51,30 62,59 
 

 
Cdresy  źródeł ciepła 

 Strzyżów  
• ul. Daszyńskiego 
• ul. Grunwaldzka 13  
• MGZOiS 

grupa CG 9 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 994,45 9 753,23 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 45,15 55,08 

 

Cdres  źródła ciepła 
Dobrzechów 
grupa CG 10 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 709,14 9 405,15 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,98 59,76 
 

 

Cdres  źródła ciepła 
Żarnowa 

grupa CG 11 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 709,14 9 405,15 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,98 59,76 
 
 

Cdres  źródła ciepła 
Wysoka Strzyżowska 
Szkoła Podst. nr 1 
Szkoła Podst. nr 2 

grupa CG 12 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 709,14 9 405,15 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,98 59,76 
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Cdres  źródła ciepła 
Żyznów 

grupa CG 13 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 709,14 9 405,15 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,98 59,76 
 

 
Cdres  źródła ciepła 

Godowa 
grupa CG 14 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 709,14 9 405,15 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,98 59,76 

 

 
Cdres  źródła ciepła 
Glinik Charzewski 

grupa CG 15 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 709,14 9 405,15 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,98 59,76 

 

 

Cdres  źródła ciepła 
Glinik Zaborowski 

grupa CG 16 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 709,14 9 405,15 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,98 59,76 
 

 
Cdres  źródła ciepła 

Zawadka 
grupa CG 17 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 709,14 9 405,15 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,98 59,76 
 

 
Cdres  źródła ciepła 

Tropie 
grupa CG 18 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 7 709,14 9 405,15 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 48,98 59,76 
 
 
1.6.  Województwo śląskie 
 

Cdresy źródeł ciepła 
Żory 

ul. Ogniowa 10 
Kochcice 

ul. Zamkowa 1 
grupa CG 19 grupa CO 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za za-
mówion  moc ciepln  

 
złXMWXm-c 

8 323,81 10 155,05 15 427,22 18 821,21 

Stawka opłaty za ciepło złXGJ 50,57 61,70 48,71 59,43 
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Cdresy  źródeł ciepła 
Lubliniec 

• ul. ZHP 1 
• ul. Wojska Polskiego 6  

(źródło szczytowe) 
grupa BG 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
złXMWXrok 87 083,26 106 241,58 

Cena za zamówion  moc ciepln   
rata miesięczna 7 256,94 8 853,47 

Cena ciepła złXGJ 41,50 50,63 
Cena nośnika ciepła złXm3 12,29 14,99 

złXMWXrok 12 939,81 15 786,57 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 078,32 1 315,55 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe złXGJ 5,99 7,31 
 
 

Cdres źródła ciepła 
Lubliniec 

ul. Paderewskiego 10 
grupa CG 20 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 10 589,05 12 918,64 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 43,63 53,23 

 

 

1.7.  Województwo zachodniopomorskie 
 

Cdres  źródła ciepła 
Szczecin 

ul. Witkiewicza 21 
grupa CG 21 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 9 494,64 11 583,46 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 39,60 48,31 
 
 

Cdres  źródła ciepła 
Rewal 

ul. Szkolna 1 
grupa CG 22 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 8 908,55 10 868,43 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 46,95 57,28 
 

Cdres  źródła ciepła 
Niechorze 

ul. Szczecińska 6 
grupa CG 23 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 8 908,55 10 868,43 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 46,95 57,28 
 

Cdres  źródła ciepła 
Pobierowo 

ul. Kościuszki 1 
grupa CG 24 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 8 908,55 10 868,43 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 46,95 57,28 
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1.8.  Województwo kujawsko-pomorskie 
 

Cdres źródła ciepła 
Chełmno 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 
grupa BO 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
złXMWXrok 92 155,90 112 430,20 

Cena za zamówion  moc ciepln   
rata miesięczna 7 679,66 9 369,19 

Cena ciepła złXGJ 39,27 47,91 
Cena nośnika ciepła złXm3 11,14 13,59 

złXMWXrok 15 001,26 18 301,54 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 250,11 1 525,13 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe złXGJ 6,27 7,65 
 
 

Cdres źródła ciepła 
Inowrocław 

ul. Szklarska 9 
grupa CO 1 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówion  moc ciepln   złXMWXm-c 6 791,28 8 285,36 
Stawka opłaty za ciepło złXGJ 43,51 53,08 
 
 
1.9.  Województwo wielkopolskie 
 

Cdres źródła ciepła  
Słupca 

ul. Poznańska 41 
grupa CW 2 

Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 
złXMWXrok 61 269,54 74 748,84 

Cena za zamówion  moc ciepln   
rata miesięczna 5 105,79 6 229,06 

Cena ciepła złXGJ 17,88 21,81 
Cena nośnika ciepła złXm3 8,91 10,87 
 
Ceny i stawki opłat brutto zawieraj  podatek XCT w wysokości 22%.” 

 
 
Pozostałe zapisy taryfy pozostaj  bez zmian. 
 
 
 
 

PREZES ZCRZWDU 
 

TADEUSZ WINIARZ 
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987 

ZARZĄDZENIE STAROSTY STRZELIŃSKIEGO 

z dnia 2 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Strzelińskiego 

 Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) zarz dzam, co 
następuje: 

 
§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2006 roku w placówkach opiekuńczo- 
-wychowawczych Powiatu Strzelińskiego: 

1. w Domu Dziecka – Placówka Wielofunkcyjna w Górcu – 1 975,96 zw 
(słownie złotych: jeden tysi c dziewiędset siedemdziesi t pięd 96X100) 

2. w Rodzinnym Dom Dziecka nr 1 w Strzelinie – 1 488,97 zw  
(słownie złotych: jeden tysi c czterysta osiemdziesi t osiem 97X100) 

§ 2 

Zarz dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z moc  od 1 stycznia 2006 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośl skiego. 
 

STCROSTC 
 

ALEKSANDER BEK 
 
 
 
 

988 

ZARZĄDZENIE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO 

z dnia 7 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu 
pomocy spowecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2006 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 – ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) za-
rz dzam, co następuje: 

 
§ 1 

Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z ui-
li  w Niemczy w 2006 roku – na kwotę 1.754,00 zwote miesięcznie (słownie – jeden tysi c sie-
demset pięddziesi t cztery złote). 

§ 2 

Traci moc Zarz dzenie Starosty Dzierżoniowskiego nr 24X2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku, 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośl skiego Nr 3 z dnia 11 stycznia 
2006 roku. 

§ 3 

Zarz dzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośl skiego. 

§ 4 

Zarz dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z moc  od 1 stycznia 2006 roku. 
 

STCROSTC 
 

ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 
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989 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY 

z dnia 8 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Legnicy w 2006 roku 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), postanawiam, 
co następuje: 

 
§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2006 roku w wysokości: 
– 2.333 zł dla Domu Dziecka przy ul. Wandy,  
– 1.753 zł dla Domu Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr  

św. Elżbiety przy ul. Słubickiej 13, 
– 2.097 zł dla Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Wojska Polskiego 7, 
– 1.827 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. He-

weliusza 12X1. 

§ 2 

Zarz dzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośl skiego. 

§ 3 

Zarz dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z moc  od 1 stycznia 2006 roku. 
 
 

PREZDDENT MICSTC 
 

TADEUSZ KRZAKOWSKI 
 
 

 
 
 

990 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LEGNICY 

z dnia 8 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach 
pomocy spowecznej na terenie miasta Legnicy w 2006 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmia-
nami), postanawiam co następuje: 

 
§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2006 r. 
w wysokości: 
– 2.457,86 zł dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. W. Grabskiego 11, 
– 2.860,99 zł dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka 4. 

§ 2 

Zarz dzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośl skiego. 

§ 3 

Zarz dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z moc  od 1 stycznia 2006 roku. 
 
 

PREZDDENT MICSTC 
 

TADEUSZ KRZAKOWSKI 
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Egzemplarze bież ce i z lat ubiegłych oraz zał czniki można nabywad: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośl skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71X340-64-74, 

 – Dolnośl skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15C, tel. 0-75X764-72-99, 

 – Dolnośl skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. u. Skarbka 3, tel. 0-76X856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośl skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74X849-40-70. 

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

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71X340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone s  do powszechnego wgl du w Bibliotece Urzędowej Dolnośl skiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71X340-62-54.  Treśd wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http:XXwww.duw.plXXdzienn.htm 
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