
WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 
Wrocław, dnia 18 sierpnia 2008 r. Nr 220 

 

TREŚĆ: 
Poz.:

 

 

AKTY NORMATYWNE 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW  

 2476 – Rady Powiatu Wołowskiego nr XIX/110/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla na-
uczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania ................. …………………………………... 15791 

 2477 – Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXIV/161/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w spra-
wie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego 
zasobu nieruchomości powiatu zgorzeleckiego ................................................................ 15793 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH  

 2478 – Rady Miejskiej w Niemczy nr XIX/99/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymia-
rze godzin nauczycielomr którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
(zespołach) i w przedszkolur szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznychr wychowawczych i opiekuńczych oraz 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli 
zatrudnionych na określonych stanowiskach .................………………………………………………. 15797 

 2479 – Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXX/207/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie 
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta 
Nowogrodziec na lata 2009–2013 ................…………………………………………………………... 15799 

 2480 – Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXX/208/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  
i Miasta Nowogrodziec .....................……………………………………………………………………... 15804 

 2481 – Rady Miejskiej w Radkowie nr XXVI/142/08 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie usta-
lenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Radków ..................………………………………………………….. 15807 

 2482 – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/263/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.  
w sprawie uwzględnienia skargi oraz zmiany uchwały nr XX/202/08 Rady Miejskiej  
w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków ......................................................................................... 15821 

 2483 – Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/245/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Za-
sobem Gminy Szklarska Poręba ........................………………………………………………………… 15822 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 220 –  15790  – Treść: 

 2484 – Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVI/240/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXXIV/138/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia  
2004 r. w sprawie określenia zasad nabywaniar zbywaniar obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub najmur na okres dłuższy niż 3 lata ... …………………………………… 15846 

UCHWAŁY RAD GMIN  

 2485 – Rady Gminy Miękinia nr XXV/254/08 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania na-
zwy ulicy w miejscowości Gałów ......................……………………………………………………….. 15847 

 2486 – Rady Gminy Miękinia nr XXV/256/08 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie nadania na-
zwy ulicy w miejscowości Brzezina ......................……………………………………………………... 15849 

 2487 – Rady Gminy Sulików nr XX/146/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian  
w uchwale nr VII/50/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomościr podatku rolnego i podatku leśnego 
oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ..........  15851 

 2488 – Rady Gminy Sulików nr XX/148/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia 
warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom 
organizacyjnym w trwały zarząd ....................…………………………………………………………… 15852 

 2489 – Rady Gminy Sulików nr XX/152/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia 
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Biernar Mie-
dzianar Radzimówr Skrzydlicer Stary Zawidówr Studniska Dolner Studniska Górne  
i Wielichów w Gminie Sulików .............................…………………………………………………….. 15853 

 2490 – Rady Gminy Walim nr XXIII/136/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Walim i nabywania 
nieruchomości do gminnego zasobu ...................……………………………………………………….. 15857 

INNE AKTY PRAWNE 

DECYDJE 

 2491 – Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki nr OWR-4210-13/2008/233/V-A/CP z dnia  
4 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakładu 
Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim ..... …………………………………….. 15861 

 2492 – Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki nr OWR-4210-17/2008/1122/V-A/MK z dnia  
5 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia V taryfy dla ciepła dla Clima Heat Spółka 
Jawna Andrzej Migdalskir Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze ............. …………………… 15866 

 2493 – Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki nr OWR-4210-28/2008/426/VI-B/JJ z dnia  
5 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Miejskiego 
Zakładu Pnergetyki Cieplnej – Oława Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie ................................ 15870 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 220 –  15791  – Poz. 2476 

2476 

UCHWAŁA RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 
NR XIX/110/08 

z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie określenia rodzaju świadczeo przlznawanlcz w rawacz powocl 
zdrowotnej dla nauczlcieli oraz warunków i sposobu icz przlznawania 

 Na podstawie art. 12 pkt 5 art. 51 ust. 1r art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142r poz. 1592 ze zmian.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91 d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. 
U. z 2006 r. Nr 97r poz. 674 ze zmian.) Rada Powiatu Wołowskiego uchwa-
lar co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa warunki i sposób udzielania świad-
czeń w ramach pomocy zdrowotnej finansowanych 
z budżetu Powiatu dla rencistówr emerytów oraz 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Wołowski. 

§ 2 

W budżecie Powiatu Wołowskiego zabezpiecza się 
środki na pomoc zdrowotną dla rencistówr emery-
tów oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Wołowski. 

§ 3 

1. Świadczenia przyznawane są po rozpatrzeniu 
wniosków składanych przez nauczycielir według 
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały. 

2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy 
w roku – do końca czerwca i do końca grudnia. 

3. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej po-
dejmuje Zarząd Powiatu Wołowskiego. 

§ 4 

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednora-
zowegor bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

2. Świadczeniami w zakresie pomocy zdrowotnej 
są: 
1) refundacja kosztów zakupu lekówr 
2) refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabili-

tacyjnegor 
3) refundacja kosztów opieki nad chorym w do-

mur 
4) refundacja kosztów specjalistycznych badańr 
5) refundacja kosztów leczenia sanatoryjnegor 
6) refundacja kosztów szczepień ochronnych  

i badań profilaktycznych w częściach nie po-
krywanych w ramach świadczeń z ubezpie-
czenia zdrowotnego oraz pomocy społecznej. 

3. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej 
przyznawane są w związku z: 
1) przewlekłą chorobą nauczyciela 
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z ko-

niecznością dalszego przebywania w domu 
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym 
4) leczeniem sanatoryjnym 
5) rehabilitacją związaną z chorobami zawodo-

wymi i powypadkową. 

4. Wysokość przyznawanego świadczenia zdro-
wotnego uzależnia się od: 
1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym 

związanychr biorąc pod uwagę sytuację ma-
terialną nauczyciela (konieczność stosowania 
specjalistycznych lekówr zapewnienia dodat-
kowej opieki nad chorymr itp.) 

2) wysokości udokumentowanych poniesionych 
przez nauczyciela kosztów leczeniar rehabili-
tacji i in. 

§ 5 

1. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego 
jest złożenie przez nauczyciela pisemnego wnio-
sku. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty po-
twierdzające poniesione koszty związane z le-
czeniem oraz oświadczenie o dochodach przy-
padających na jednego członka rodziny za okres 
trzech miesięcy poprzedzających złożenie wnio-
sku. 

3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadcze-
nia zdrowotnego może złożyć nauczyciel lub je-
go opiekunr jeżeli nauczyciel nie jest zdolny oso-
biście do czynności w tym zakresie. 

§ 6 

1. Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej 
udzielane jest raz w roku. W uzasadnionychr 
szczególnych przypadkach świadczenie może 
być przyznawane powtórnie w danym roku. 

2. Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w 
zależności od posiadanych środków. 

3. W przypadku braku środków na pełne pokrycie 
potrzebr świadczenia zdrowotne będą przyzna-
wane w części lub nie będą przyznawane.  

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Wołowskiego. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

KAZIMIERZ PAKULSKI 
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Dałącznik do uczwałl Radl Powiatu 
Wołowskiego nr XIX/110/08 z dnia 
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UCHWAŁA RADY POWIATU DGORDEZECKIEGO  
NR XXIV/161/2008 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

w sprawie zasad gospodarowania nieruczowościawi wczodząclwi w skład 
powiatowego zasobu nieruczowości powiatu zgorzeleckiego 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142r poz. 1592r ze zmianami) w związku z art. 13r art. 14r 
art. 15r art. 22r art. 25br art. 34 ust. 6r art. 37 ust. 3r art. 68 ust. 1r 
art. 70 ust. 2 i  4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261r poz. 2603 ze zmia-
nami) Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwalar co następuje: 

 
 

Przepisl ogólne 

§ 1 

Uchwała określa zasady nabywaniar zbywania  
i obciążania nieruchomości przez powiat zgorzelecki 
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuż-
szy niż 3 latar a także zasady korzystania z nieru-
chomości przez jednostki organizacyjne powiatu 
zgorzeleckiego. 
                                 § 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) nieruchomościach – należy przez to rozumieć 

grunty wraz z częściami składowymir budynkir 
budowle i lokale stanowiące odrębny przedmiot 
własności; 

2) powiatowym zasobie nieruchomości – nieru-
chomości będące własnością powiatu zgorzelec-
kiego lub w użytkowaniu wieczystym powiatu 
zgorzeleckiego 

3) powiecie – należy przez to rozumieć powiat 
zgorzelecki; 

4) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę 
Powiatu Zgorzeleckiego; 

5) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć 
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego; 

6) jednostkach organizacyjnych – należy przez to 
rozumieć jednostki organizacyjne powiatu zgo-
rzeleckiego; 

7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami. 

Dasadl nablwania nieruczowości przez powiat 
zgorzelecki 

§ 3 

1. Zarząd Powiatu nabywa nieruchomości do po-
wiatowego zasobu nieruchomościr a także zby-
wa lub obciąża nieruchomości należące do tego 
zasobur dokonując wyboru formy prawnej oraz 
ustalając treść umowy lub decyzji w tym zakre-
sier na zasadach określonych poniżej. 

2. Zarząd Powiatu nabywając nieruchomości kieru-
je się zasadami określonymi w ustawie i w ni-
niejszej uchwaler oraz przeznaczeniem nieru-
chomości z uwzględnieniem: 

1) planu zagospodarowania przestrzennego; 
2) studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego; 
3) Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego; 
4) Planu Rozwoju Lokalnego; 
5) innych przyjętych przez Powiat Zgorzelecki stra-

tegii lub planówr o ile dotyczą one przeznaczenia 
nieruchomości należących do powiatowego za-
sobu nieruchomości; 

6) opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 4 

1. Zarząd Powiatu może nabywać do powiatowego 
zasobu nieruchomości prawa własności lub użyt-
kowania wieczystego nieruchomości w związku 
z koniecznością realizacji zadań własnych po-
wiatu lub obowiązkami wynikającymi z przepi-
sów szczególnych. 

2. Zarząd Powiatu może nabywać nieruchomości 
stanowiące własność osób fizycznychr osób 
prawnychr jednostek samorządu terytorialnego i 
Skarbu Państwa lub przysługujące tym jednost-
kom prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowychr w drodze umów lub na sku-
tek innych czynności prawnych. 

3. W przypadku nabywania bezprzetargowego cena 
nabycia własności lub prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości nie może przekraczać 
wartości ustalonej przez rzeczoznawcę mająt-
kowego. 

§ 5 

Nabycie nieruchomości może nastąpić w przypad-
kur gdy na ten cel zabezpieczone są środki finan-
sowe w budżecie powiatu. 

Dasadl zblwania nieruczowości przez powiat  
zgorzelecki 

§ 6 

1. Nieruchomości zbywa się poprzez sprzedaż lub 
oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie prze-
targowym. 

2. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytko-
wanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na-
stępuje w przypadkach określonych ustawą. 
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3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze prze-
targu nieruchomości przeznaczone na realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne ce-
le publiczner jeżeli cele te będą realizowane 
przez podmiotyr dla których są to cele statuto-
we i których dochody przeznacza się w całości 
na działalność statutową. Zwolnienia z obowiąz-
ku zbycia w drodze przetargu nie stosuje się w 
przypadkachr gdy o nabycie nieruchomości wy-
stępuje więcej niż jedna osoba prawna lub fi-
zyczna spełniająca wymienione warunki. 

4. Zwalnia się z obowiązku sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomość gruntową niezabudo-
waną na rzecz podmiotur który dzierżawi nieru-
chomość na podstawie umowy zawartej na czas 
nieokreślony lub co najmniej na 10 lat.   

5. Zwalnia się z obowiązku sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomość zabudowaną na rzecz 
podmiotur który dzierżawi nieruchomość na pod-
stawie umowy zawartej na czas nieokreślony lub 
co najmniej na 10 lat i w tym czasie nierucho-
mość została zabudowana budynkiem na pod-
stawie decyzji o pozwoleniu na budowę.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 4 i 5). 
6. Przepisy ustępu 4 i 5 stosuje się tylko wtedyr 

gdy o nabycie nieruchomości ubiega się jeden 
podmiot spełniający określone tam warunki. Za 
jeden podmiot uznaje się również współmałżon-
ków lub wspólników spółki cywilnej występują-
cych wspólnie z jednym wnioskiem. 

§ 7 

1. Nie podlegają sprzedaży lokale w budynkach 
przeznaczonych do rozbiórki. 

2. W budynkach przeznaczonych do remontu kapi-
talnegor lub w których przewidywana jest zmia-
na funkcjir sprzedaż lokali może nastąpić w 
przypadku równoczesnego wykupu wszystkich 
lokali. 

§ 8 

1. Zarząd Powiatu może oddać nieruchomość grun-
tową w użytkowanie wieczyste w drodze prze-
targu z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W drodze bezprzetargowej Zarząd Powiatu może 
oddać nieruchomość gruntową w użytkowanie 
wieczyste: 
1) osobom fizycznym lub osobom prawnymr je-

żeli grunty są zabudowane domami mieszkal-
nymi; 

2) podmiotomr które prowadzą działalność cha-
rytatywnąr opiekuńcząr kulturalnąr lecznicząr 
oświatowąr naukowąr badawczo-rozwojowąr 
wychowawcząr sportową lub turystycznąr na 
cele niezwiązane z działalnością zarobkową; 

3) organizacjom zrzeszającym działkowców  
z przeznaczeniem na pracownicze ogrody 
działkowe; 

4) kościołom i związkom wyznaniowymr mają-
cym uregulowane stosunki z państwemr na 
cele działalności sakralnej. 

3. Kierując się przesłankami wynikającymi z ust. 2 
Zarząd Powiatu może przeznaczyć do oddania w 
użytkowanie wieczyste bez przetargu również: 
1) nieruchomości zabudowane obiektami bu-

dowlanymi do kapitalnego remontu lub roz-
biórki; 

2) nieruchomości zabudowane obiektami zabyt-
kowymi wymagającymi remontu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 8). 

§ 9 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd 
Powiatu bonifikaty od ceny sprzedaży lokali 
mieszkalnych i budynków mieszkalnychr jeżeli 
lokal sprzedawany jest na rzecz najemcy: 
1) przy sprzedaży lokali mieszkalnych w wyso-

kości: 
a) 85% bonifikatyr jeżeli w budynku wieloro-

dzinnym wykupione zostaną jednocześnie 
wszystkie lokale mieszkalne za gotówkęr 

b) 70% bonifikaty dla każdego nabywcyr 
który zakupi lokal za gotówkęr  

c) 40% bonifikaty dla każdego nabywcyr 
który zakupi lokal w systemie ratalnymr  

2) przy sprzedaży budynków mieszkalnychr w 
których znajduje się tylko jeden lokal miesz-
kalny (dom jednorodzinny)r w wysokości 
40% bonifikaty dla nabywcyr który zakupi 
budynek (lokal) za gotówkę. 

2. W pozostałych przypadkach bonifikaty udziela 
Zarząd Powiatu wyłącznie za uprzednią zgodą 
Rady Powiatu Zgorzeleckiego wyrażoną w od-
rębnej uchwale. 

3. Bonifikaty określone w ust. 1 nie dotyczą kosz-
tów i opłatr o których mowa w § 14 niniejszej 
uchwały. 

§ 10 

1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu w dro-
dze bezprzetargowej lokali użytkowych ich na-
jemcom lub dzierżawcomr którzy na podstawie 
umów najmu lub dzierżawy korzystają z nich nie 
krócej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o na-
bycie. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 10 ust. 1 we 
fragmencie: „w drodze bezprzetargowej”). 
2. Pierwszeństwor o którym mowa w ust. 1r przy-

sługuje najemcom (dzierżawcom)r którzy przez 
cały ten okres prawidłowo wywiązywali się z 
obowiązków związanych z najmem lub dzierża-
wąr w szczególności terminowo uiszczali 
czynszr jak również uiszczali należności publicz-
noprawne związane z posiadaniem lub tytułem 
prawnym do przedmiotu sprzedaży. 

§ 11 

1. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym na-
stępuje na wniosek zainteresowanego. 

2. Najemca lokalu mieszkalnego na czas nieozna-
czony może złożyć wniosek o nabycie tego loka-
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lu w terminie 30 dni od powiadomienia go  
o przeznaczeniu tego lokalu do zbycia oraz  
o przysługującym mu pierwszeństwie do nabycia 
tego lokalu. 

3. Najemcy i dzierżawcy uprawnieni do nabycia 
nieruchomości bez przetargur mają prawo sko-
rzystać z pierwszeństwa w nabyciu lokalur jeżeli 
złożą oświadczenier że wyrażają zgodę na  usta-
loną przez Zarząd Powiatu cenę nabycia oraz na 
pokrycie kosztów zgodnie z § 14. 

§ 12 

Na uzasadniony wniosek nabywcyr Zarząd Powiatu 
może rozłożyć cenę za zbywaną nieruchomość na 
równe roczne raty z uwzględnieniem następujących 
zasad: 
1) oprocentowanie wynosi 50% kwoty odsetek 

ustawowych w stosunku rocznym od niespłaco-
nej kwotyr  

2) w przypadku sprzedaży innych lokali niż miesz-
kalne rozłożeniu na raty podlega nie więcej niż 
50 % cenyr 

3) raty podlegają zapłacie do dnia 31 marca każde-
go roku z góry za dany rokr 

4) w przypadku lokali mieszkalnych raty mogą być 
rozłożone na okres do 10 latr  a w przypadku in-
nych nieruchomości na okres do 5 latr 

5) rozłożenie na raty nie dotyczy kosztów i opłatr 
które ponosi nabywca stosownie do § 14; 

6) na zabezpieczenie roszczenia o zapłatę całości 
ceny wraz z odsetkami będzie ustanowiona hi-
poteka. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 12). 

§ 13 

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości grunto-
wej w użytkowanie wieczyste na cele mieszkanio-
we wynosi 15% ceny nieruchomościr a w pozosta-
łych przypadkach 25% ceny nieruchomości. W 
przypadku sprzedaży własności lokali mieszkalnych 
lub budynków mieszkalnych wraz z prawem wie-
czystego użytkowaniar przy zbywaniu wieczystego 
użytkowania odpowiednie zastosowanie mają boni-
fikaty wskazane w § 9 ust. 1. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 13 zd. 1). 

§ 14 

1. Koszty i opłaty związane z przygotowaniem do 
sprzedaży lub do oddania nieruchomości w użyt-
kowanie wieczyster w szczególności koszty wy-
ceny nieruchomości czy przygotowania doku-
mentacji geodezyjnej ponosi nabywca. 

2. Nabywcar na wniosek którego przeznacza się 
nieruchomość do sprzedażyr zobowiązany jest 
do wpłacenia zryczałtowanej opłaty w wysoko-
ści 1.000r00 zł.  

3. Opłatar o której mowa w ust. 2r podlega zali-
czeniu na poczet ceny sprzedaży i nie podlega 
zwrotowi w przypadku niedojścia do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości z przyczyn le-
żących po stronie nabywcy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 14). 

§ 15 

1. Na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego 
można zaliczyć nakłady poniesione na jego prze-
budowę lub rozbudowęr o ile nakłady: 
1) nie zostały w całości zamortyzowane w ra-

mach prowadzonej działalności przez nabyw-
cę oraz; 

2) zostały poniesione za zgodą Zarządu Powiatu 
w celu wyodrębnienia lokalu stanowiącego 
przedmiot sprzedaży lub zwiększenia po-
wierzchni użytkowej tego lokalu. 

2. Nabywcom nieruchomości zabudowanych gara-
żemr którzy wznieśli ten garaż ze środków wła-
snych i zgodnie z prawem budowlanymr zalicza 
się w poczet ceny nakłady poniesione na budo-
wę tego garażur o ile na dzień zbycia przysługi-
wał im tytuł prawny do tej nieruchomości. 

3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadkur 
gdy umowa najmu lub dzierżawy stanowi ina-
czej. 

Dasadl obciążania nieruczowości stanowiąclcz 
własność powiatu zgorzeleckiego 

§ 16 

1. Zarząd Powiatu może na nieruchomościach 
ustanawiać ograniczone prawa rzeczowe: 
1) użytkowanie – na czas określony nie dłuższy 

niż 10 latr 
2) służebność gruntową – gdy jest to niezbędne 

celem zapewnienia dostępu  nieruchomości 
do drogi publicznej oraz urządzeń infrastruk-
tury technicznej. 

2. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości powia-
tu wymaga zgody Rady Powiatu. Nie obciąża się 
hipoteką nieruchomości znajdujących się we 
władaniu jednostek organizacyjnych i służących 
celom użyteczności publicznej. 

3. Do ustalenia opłaty z tytułu użytkowania stosuje 
się zasady obowiązujące przy ustalaniu czynszu 
najmu.  

4. Służebnośćr o której mowa w ust. 1 pkt 2r 
ustanawia się odpłatnie na wniosek dzierżawcyr 
właściciela lub współwłaścicieli nieruchomościr 
dla której służebność ma być ustanowiona. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach służeb-
ność może być ustanowiona nieodpłatnie. 

Dasadl wldzierżawiania i wlnajwowania  
nieruczowości stanowiąclcz własność powiatu  

zgorzeleckiego 

§ 17 

1. Zarząd Powiatu może wydzierżawiać i wynaj-
mować nieruchomości lub ich części na czas 
nieokreślonyr lub na czas określonyr z zastrzeże-
niem ust. 2. 

2. Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości 
lub ich części na czas określony powyżej 10 lat 
wymaga zgody Rady Powiatu. 
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3. Opłaty i warunki z tytułu korzystania z nieru-
chomości ustala się w drodze przetargu. 

4. Wysokość minimalnych stawek czynszu najmu 
lub dzierżawy określa Zarząd Powiatu. 

§ 18 

Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Zarządu 
Powiatu od przetargur jeżeli oddanie nieruchomości 
w dzierżawę następuje w przypadku: 
1) umów zawieranych na okres nie dłuższy niż 3 

lata; 
2) kolejnych umów na rzecz osóbr które władały 

nieruchomością na podstawie umowy nieprze-
rwanie przez okres co najmniej 3 lat; 

3) gruntów rolnych odłogowanych przez okres co 
najmniej jednego roku; 

4) gdy w okresie wywieszania wykazu gruntów 
przeznaczonych do wydzierżawienia lub w ter-
minie 3 dni roboczych po tym okresie zostanie 
złożony tylko jeden wniosek o dzierżawę; 

5) w celu poprawienia warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej lub jej części sta-
nowiącej własność wnioskodawcy albo oddanej 
mu w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę; 

6) umów zawieranych z organizacjami pożytku 
publicznego lub osobami prawnymi prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznegor na cele 
statutowej ich działalności. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 18). 

§ 19 

Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Zarząd Po-
wiatu od trybu przetargowego przy najmie lokali 
użytkowych na czas dłuższy niż 3 lata w przypad-
ku: 
1) zgonu najemcy lub przejścia najemcy na emery-

turę lub rentęr jeśli lokal użytkowy oddawany 
jest w najem osobie bliskiej w rozumieniu prze-
pisów o gospodarce nieruchomościamir a osoba 
zainteresowana w terminie 1 miesiąca od daty 
zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności 
powiadomi pisemnie Zarząd Powiatu o swojej 
woli wynajęcia lokalu na dotychczasowych wa-
runkach; 

2) oddawania lokalu w najem organizacjom pożytku 
publicznego lub innym osobom prawnym pro-
wadzącym działalność pożytku publicznegor na 
cele ich statutowej działalności; 

3) wynajmowania lokalu dotychczasowemu najem-
cy na kolejny okres do 5 lat; 

4) gdy lokal nie został oddany w najem po prze-
prowadzeniu dwóch kolejnych przetargów – w 
terminie 90 dni od daty drugiego przetargu; 

5) gdy lokal lub budynekr w którym lokal się znaj-
dujer wymaga kapitalnego remontu; 

6) gdy lokal położony jest w budynku przeznaczo-
nym docelowo do rozbiórkir a umowa najmu 
zawierana jest na czas określony; 

7) gdy następuje połączenie dwóch lokali stano-
wiących jedną konstrukcyjną całość; 

8) oddawania lokalu w najem jednostce organiza-
cyjnej powiatu zgorzeleckiego lub jednostce or-

ganizacyjnej innej jednostki samorządu teryto-
rialnego na realizację zadań publicznych; 

9) oddawania lokalu w najem jednostce organiza-
cyjnej organu administracji rządowej na realiza-
cję zadań publicznych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 19). 

§ 20 

Zmiana umowy dzierżawy lub umowy najmu po 
stronie najemcy (dzierżawcy) dopuszczalna jest 
wyłącznie w przypadkur gdy podczas trwania sto-
sunku dzierżawy lub stosunku najmu dotychczaso-
wy dzierżawca nieruchomości gruntowej lub na-
jemca lokalu zawrze umowę spółki cywilnej ze 
współmałżonkiem lub pełnoletnim dzieckiemr lub 
rodzicem albo powinowatym pierwszego stopnia w 
celu prowadzenia dalszej działalności gospodarczej 
na tym gruncie lub w tym lokalu. 

§ 21 

W umowie najmu lub dzierżawy nieruchomości 
zawiera się klauzulęr że oddanie w dalszy najem 
(dzierżawę) lub zmiana przeznaczenia nieruchomo-
ści wymaga zgody wynajmującego. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 21). 

§ 22 

1. W umowie najmu lub dzierżawy nieruchomości 
zawiera się klauzulę corocznej waloryzacji czyn-
szu w wymiarze nie wyższym od wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług za rok poprzednir 
podany przez GUS. 

2. Zarząd Powiatu określa powyższy wskaźnik dla 
umów zawieranych w danym roku. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 22). 

Szczegółowe warunki korzlstania z nieruczowości 
przez jednostki organizacljne powiatu zgorzeleckiego 

§ 23 

Zarząd Powiatu przekazuje jednostkom organizacyj-
nym nieruchomości stanowiące własność powiatur 
w trwały zarząd na cele statutowe oraz cele zwią-
zane z ich działalnością określoną aktem o utwo-
rzeniu jednostki. 

§ 24 

1. Warunki korzystania z nieruchomości oddanej w 
trwały zarząd jednostkom organizacyjnym ustala 
Zarząd Powiatu w decyzji o ustanowieniu trwa-
łego zarządu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 24 ust. 1). 
2. Oddanie nieruchomościr będącej przedmiotem 

trwałego zarządur w najem lub dzierżawęr wy-
maga przeprowadzenia procedury przetargowej 
zgodnie z zapisami niniejszej uchwały. 
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§ 25 

Jednostkom organizacyjnym lokale użytkowe i nie-
ruchomości gruntowe mogą być oddawane w uży-
czenie na czas określonyr nie dłuższy niż 3 latar 
albo na czas nieokreślony. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 25). 

§ 26 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd 
Powiatu bonifikaty w wysokości 99% od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu za nieru-
chomości oddane jednostkom organizacyjnymr 
które prowadzą działalność statutową. 

2. Wysokość udzielonej bonifikaty oraz warunki 
utraty bonifikaty określa Zarząd Powiatu w de-
cyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-8/385/08 z dnia 6 sierpnia  
2008 r. stwierdzono nieważność § 26 ust. 2). 

§ 27 

Zarząd Powiatu może określić obowiązujące kie-
rowników jednostek organizacyjnych zasady postę-
powania przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy 
nieruchomości. 

 
 

Postanowienia koocowe 

§ 28 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu. 

§ 29 

1. Traci moc uchwała nr LIII/314/2002 Rady Po-
wiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 lutego 2002 r. 
w sprawie ustalenia zasad nabyciar zbycia i ob-
ciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 38r poz.1008). 

2. Do spraw związanych ze zbywaniem lub obcią-
żaniem nieruchomości powiatu zgorzeleckiego 
stosuje się przepisy dotychczasower jeżeli wnio-
sek w sprawie został złożony przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 

WICPPRZPWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
STANISŁAW MIKOŁAJCZYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCDY 
NR XIX/99/08 

z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie szczegółowlcz zasad udzielania i rozwiaru zniżek w tlgodnio-
wlw obowiązkowlw wlwiarze godzin nauczlcielow, którlw powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołacz (zespołacz) i w przedszkolu, szczegóło-
wlcz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tlgodniowego wlwiaru zajęć 
dldaktlcznlcz, wlczowawczlcz i opiekuoczlcz oraz w sprawie określenia 
tlgodniowego obowiązkowego wlwiaru godzin nauczlcieli zatrudnionlcz na 
                                  określonlcz stanowiskacz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142r poz. 1591 z 2001 roku 
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3r 
w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97r poz. 674 z późniejszymi zmianami) 
i art. 19 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 79r poz. 854 z późniejszymi zmianami)r po uzyska-
niu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświatyr a także związków zawodowychr 
Rada Miejska uchwalar co następuje: 

 
 

§ 1 

Nauczycielomr którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w przedszkolur szkołach (zespołach) pro-
wadzonych przez gminę Niemcza obniża się tygo-
dniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydak-
tycznychr wychowawczych i opiekuńczych okre-

ślonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karata Nauczyciela (Dz. U. z 2006 
roku Nr 97r poz. 674 z późniejszymi zmianami) w 
zależności od wielkości i typu szkoły lub przedszko-
la oraz warunków pracy i ustala się tygodniowy 
wymiar zajęć określony w tabeli: 
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Zp. Stanowisko kierownicze Tlgodniowl wlwiar zajęć 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie- liczącego: 
 
– 3 oddziały 
– 4–5 oddziałów 
– 6 i wiecej oddziałów 

 
 

10 
8 
6 

2. Dyrektor szkoły każdego typu liczącej: 
– do 6 oddziałów 
– 7–11 oddziałów 
– 11–16 oddziałów 
– 17 i wiecej oddziałów 

 
10 
8 
5 
3 

3. Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej: 
– 12–16 oddziałów 
– 17 i wiecej oddziałów 

 
9 
7 

 
§ 2 

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się 
również do nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w zastępstwie nauczycielir którym 
powierzono te stanowiskar z tym że obowiązuje on 
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącur w którym zlecono na-
uczycielowi zastępstwor a ustaje z końcem miesią-
car w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funk-
cję. 

§ 3 

Nauczycielomr którym powierzono stanowiska kie-
rowniczer mogą być przydzielane godziny ponad-
wymiarowe zgodnie z posiadanymi  kwalifikacjami 
w wymiarze 1/4 tygodniowego wymiaru godzin 
tego nauczycielar a za jego zgodą nie więcej niż 1/2 
obowiązkowego wymiaru. 

 

 

§ 4 

W ramach posiadanych środków finansowych or-
gan prowadzący może w uzasadnionych przypad-
kach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu) oraz przed-
szkola od obowiązkowego wymiaru zajęć określo-
nego w § 1r jeżeli warunki funkcjonowania tych 
jednostek powodują znaczne zwiększenie zadań 
dyrektora. Zwolnieniar o którym mowa wyżejr 
udziela się na okres danego roku szkolnego na 
wniosek zainteresowanego nauczyciela. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/404/08 z dnia 8 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 4). 

§ 5 

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar go-
dzin zajęć dydaktycznychr wychowawczych i opie-
kuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzeczr według po-
niższej tabeli: 

 

Zp. Stanowisko Tlgodniowl wlwiar zajęć 

1. Pedagog 22 

2. Psycholog 22 

3. Logopeda 22 

4. Nauczyciele przedszkola prowadzący zajęcia w grupach mieszanych 
obejmujących zarówno dzieci 6-letnie jak i dzieci innych grup 

22 

 
§ 6 

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar go-
dzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów wg. wzoru: 
 
W= ( X1 + X2) : [ ( X1 : Y1 ) + ( X2 : Y2) ] 
gdzie: 
X1r X2 – oznacza ilość godzin poszczególnych 
stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu 
organizacji szkołyr 
Y1r Y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wy-
miar godzin zajęć dydaktycznychr opiekuńczychr 

wychowawczych określony dla stanowisk wymie-
nionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela 
oraz . § 1 uchwały. 
Wymiarr o którym mowa w ust. 1r przyjmuje się w 
pełnych godzinach takr że godzinę do 0r5 pomija 
sięr a godzinę co najmniej 0r5 przyjmuje się za peł-
ną. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr VII/49/2003 Rady Miejskiej 
w Niemczy z dnia 29 kwietnia 2003 roku w spra-
wie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zni-
żek  w tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin nauczycielomr którym powierzono stanowi-
ska kierownicze w szkołach (zespołach) i w przed-
szkolur szczegółowych zasad zwalniania od  
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obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć 
dydaktycznychr wychowawczych i opiekuńczych 
oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych 
na określonych stanowiskach oraz uchwała  
nr X/54/07 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 
września 2007 roku w sprawie określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Niemcza. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZPWODNICZĄCY 
RADY IPJSKIPJ 

 
JERZY PROKOP 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGROD CU 
NR XXX/207/08 

z dnia 2 lipca 2008 r. 

w sprawie Wieloletniego Prograwu Gospodarowania Mieszkanioww  
Dasobew Gwinl i Miasta Nowogrodziec na lata 2009–2013 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142r poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorówr mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31r 
poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwalar 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009–
2013 z uwzględnieniem jego wielkościr potrzeb 
remontowych i wysokości wydatków z tym zwią-
zanychr planowanej sprzedażyr polityki czynszowejr 
zasad zarządzaniar źródeł finansowania oraz innych 
działań mających na celu poprawę wykorzystania i 
racjonalizację gospodarowania tym zasobem. 

R o z d z i a ł   I 

Prognoza dotlcząca wielkości oraz stanu  
tecznicznego zasobu wieszkaniowego 

§ 2 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Nowogro-
dziec stanowi 255 lokali mieszkalnych o po-

wierzchni 12.045r55 m2r w tym 6 lokali socjal-
nych o powierzchni 333r81 m2r które są zlokali-
zowane w 1 budynku. W 39 budynkach stano-
wiących 100% własności gminy znajduje się 
159 lokali (w tym 6 socjalnych) w 28 budyn-
kachr w których zawiązane są wspólnoty miesz-
kaniowe z udziałem Gminy i Miasta Nowogro-
dziec – 96 lokali (w tym 0 socjalnych). 

2. Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego 
zasobu Gminy i Miasta Nowogrodziec w latach 
2009–2013 uwzględnia sprzedaż lokali miesz-
kalnychr przekwalifikowanie lokali mieszkalnych 
na lokale socjalne oraz adaptacja pomieszczeń 
na lokale mieszkalne. Prognozę tę przedstawia 
tabela nr 1. 

 

 
Tabela nr 1 – prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Nowogrodziec. 
 

Lata 
Zasób mieszkaniowy 1 stycznia 

2008 
31 grudnia 

2009 
31 grudnia 

2010 
31 grudnia 

2011 
31 grudnia 

2012 
31 grudnia 

2013 
1 2 3 4 5 6 7 

ogółem zasób 
mieszkaniowyr  
w tym: 

255  240 215 195 180 165 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 6 7 

lokale mieszkalne 249  234 209 189 174 159 
lokale socjalne 6 6 6 6 6 6 
liczba lokali 
mieszkalnych 
przekwalifikowanych 
na lokale socjalne 

0 0 0 0 0 0 

liczba sprzedanych 
lokali mieszkalnych 

15 20 20 15 15 10 

liczba lokali 
mieszkalnych 
wyłączonych  
z eksploatacji 

0 10 0 0 0 0 

liczba nowych lokali 
mieszkalnych 

0 5 0 0 0 0 

liczba budynków 
komunalnych 

39 35 32 30 28 26 

liczba budynków 
rozkwaterowanych 

0 1 0 0 0 0 

liczba nowych 
budynków 

0 0 0 0 0 0 

 
§ 3 

1. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy 
i Miasta Nowogrodziec (budynki w 100% ko-
munalne) przedstawia tabela nr 2r uzależniony 
jest on od wieku budynkówr wykonanych w 
przeszłości remontów oraz bieżącego utrzyma-
nia. 

2. Użyte w tabeli nr 2 określenia oznaczają: 
1) stan dobry – budynek w okresie objętym pro-

gnozą nie wymaga remontówr wymagane 
wykonywanie robót mających na celu utrzy-
manie sprawności technicznej elementów 
budynku – konserwacjar 

2) stan średni – zadowalającyr elementy kon-
strukcji są w dobrym stanier natomiast inne 
elementy budynku należy konserwowaćr na-
prawić lub wymienićr wymagany okresowy 
remont elementów budynkur który ma na ce-
lu zapobieganie skutkom zużycia tych ele-
mentów i utrzymanie budynku we właści-
wym stanie technicznym – naprawa bieżącar 

3) stan niezadowalający – uszkodzone elementy 
budynkur wymagany remont polegający na 
wymianie co najmniej jednego elementu bu-
dynku – naprawa główna. 

 
Tabela nr 2 – prognoza stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy 
 

Lata Liczba budynków 
komunalnychr 
w tym o stanie 
technicznym: 

1 stycznia 
2008 

31 grudnia 
2009 

31 grudnia 
2010 

31 grudnia 
2011 

31 grudnia 
2012 

31 grudnia 
2013 

 39 35 32 30 28 26 
dobrym 5 4 3 3 2 2 
średnim 24 22 20 18 17 15 
niezadowalającym 10 9 9 9 9 9 
 
 
3. Powyższa prognoza została opracowana w opar-

ciu o planowane remonty budynków komunal-
nychr rozkwaterowanie budynków o złym stanie 
technicznym i wyłączenie ich z eksploatacji (wy-
burzenia). 

R o z d z i a ł   II 

Analiza potrzeb oraz plan rewontów i wodernizacji 
wlnikającl ze stanu tecznicznego budlnków i lokali 

§ 4 

1. Jednym z ważniejszych problemówr które należy 
rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowejr 
jest zły stan techniczny budynków i znajdują-

cych się w nich lokali mieszkalnych. W dużej 
mierze stan ten wynika z zaawansowanego wie-
ku obiektówr jak też zużycia na skutek wielolet-
niego eksploatowania przy braku wystarczają-
cych środków na remonty kapitalne. Lokale 
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec znajdują się w 
większości w budynkach powstałych przed 
1939 r. Analizując potrzeby finansowe oraz za-
kres niezbędnych robót budowlanych wynikają-
cych ze stanu technicznego budynków miesz-
kalnych (tabela nr 3)r wyłania się realny plan 
działania na najbliższe lata. 
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Tabela nr 3 – Analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta 
Nowogrodziec w latach 2009–2013 

 
Koszty w tys. zł w latach 

Lp. Rodzaje robót 
2009 2010 2011 2012 2013 

1. Murarskie 170 120 120 100 90 
2. Dekarskie 146 146 120 120 80 
3. Stolarka budowlana 70 60 80 60 60 
4. Instalacje elektryczne 90 65 70 50 40 
5. Instalacje gazowe 30 30 40 20 20 
6. Instalacje wodno- 

-kanalizacyjne 
60 50 40 35 30 

7. Zduńskie 30 25 20 20 20 
8. Instalacje c.o. 10 10 10 10 10 
RAZPM 606 506 500 395 350 
 
2. W oparciu o analizę potrzeb oraz przewidywane środki finansowe opracowany został rzeczowy plan 

remontów i modernizacji gwarantujący utrzymanie w stanie niepogorszonym zasobów mieszkaniowych 
(tabela nr 4). 

 
Tabela nr 4 – Przewidywany plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta No-

wogrodziec w latach 2009–2013 
 

Koszty w tys. zł w latach 
Lp. Rodzaje robót 

2009 2010 2011 2012 2013 
1. Murarskie 110 100 100 90 70 
2. Dekarskie 100 100 80 80 50 
3. Stolarka budowlana 40 50 60 50 40 
4. Instalacje elektryczne 80 50 50 20 20 
5. Instalacje gazowe 10 20 20 10 10 
6. Instalacje wodno- 

-kanalizacyjne 
70 80 80 70 60 

7. Zduńskie 20 15 15 15 10 
RAZPM 430 415 405 335 260 
 
3. Remonty części wspólnych o znacznym zakresie 

robót w budynkach wspólnot mieszkaniowych 
będą realizowane na podstawie prawomocnych 
uchwał podjętych na zebraniachr które odbywają 
się corocznie w I kwartale lub złożonych w trak-
cie roku. Realizacja tych robót odbywać się bę-
dzie po uprzednim zgromadzeniu niezbędnych 
środków finansowych na funduszu remonto-
wym. Wykonawcy prac wyłonieni zostaną w 
drodze postępowania przetargowego lub wska-
zani przez przedstawicieli wspólnot mieszkanio-
wych. 

R o z d z i a ł   III 

Planowana sprzedaż lokali 

§ 5 

1. Z wyjątkiem lokali socjalnychr wszystkie pozo-
stałe lokale stanowiące mieszkaniowy zasób 
Gminy i Miasta Nowogrodziec mogą być prze-
znaczone do sprzedaży. 

2. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określa 
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodź-
cu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami. 

3. W przypadku wykupu lokalu na własność zwrot 
kaucji wpłaconej przed 2008 rokiem należy się 
zwrócić do Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

4. Osoba korzystająca z bonifikaty przy wykupie 
lokalu traci możliwość ubiegania się o zwrot 
kaucji. 

5. Pkt 4 nie dotyczy najemców lokali komunalnych 
którzy do końca 2008 r. złożyli wniosek o wy-
kup mieszkania będącego w zasobach mieszka-
niowych Gminy i Miasta Nowogrodziecr a z róż-
nych powodów nieleżących po stronie gminyr 
Gmina i Miasto Nowogrodziec nie mogła rozpo-
cząć procedury wykupu lokalu. 

§ 6 

Planowaną wielkość sprzedaży lokali mieszkalnych 
w latach 2009–2013 zawiera (tabela nr 5) do ni-
niejszej uchwały. 
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Tabela nr 5 – Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych 
 

Lp. Lata Liczba 
1. 2009 20 
2. 2010 20 
3. 2011 15 
4. 2012 15 
5. 2013 10 

 
R o z d z i a ł   IV 

Dasadl politlki czlnszowej 

§ 7 

Gmina i Miasto Nowogrodziec będzie dążyć do ta-
kiego kształtowania stawek czynszowychr aby 
docelowo zapewnić samowystarczalność finanso-
wą gospodarki mieszkaniowej przynajmniej w za-
kresie bieżącego utrzymania budynków. 

§ 8 

1. Ustala się czynniki obniżające i podwyższające 
stawki czynszu do uchwały. 

2. Stawka bazowa za 1 m2 lokalu mieszkalnego 
jest podwyższana lub obniżanar co uzależnione 
jest od wyposażenia lokali w różne instalacjer 
jego położenie i układ. 

3. Czynniki podwyższające stawkę czynszu: 
1) instalacja wodna w budynku – 10%r 
2) instalacja kanalizacyjna – 10%r 
3) lokale wyposażone w instalację c.w. – 15%r 
4) siec gazu przewodowego –15%r 
5) centralne ogrzewanie – 20 %r 
6) łazienka – 15% (jeżeli wykonana za zgodą 

wynajmującego na własny koszt nie nalicza 
się zwyżki)r 

7) lokale wyposażone w instalację kanalizacyjną 
– 15% (jeżeli wykonana za zgodą wynajmu-
jącego na własny koszt nie nalicza się zwyż-
ki)r 

8) lokale wyposażone w instalację wodną – 
15% z wyjątkiem instalacji wodnej wykona-
nej w całości na własny koszt po zainstalo-
waniu do budynku. 

4. W przypadku wystąpienia kilku współczynników 
podwyższających stawkę czynszu ulega ona 
podwyższeniu o sumę procentów za te czynniki. 

5. Czynniki obniżające stawkę czynszu: 
1) ciemna kuchnia – 10%r 
2) położenie lokalu w suterenie – 25%r 
3) lokale położone na strychu – 10%. 

6. W przypadku wystąpienia kilku współczynników 
obniżających stawkę bazową ulega ona obniże-
niu o sumę procentów za te czynniki. 

7. Czynniki obniżające i podwyższające stawkę 
czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne. 
8. Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymir w 

których Gmina i Miasto Nowogrodziec jest jedy-
nym ze współwłaścicielir ustalone są przez 
wspólnoty mieszkaniowe poprzez podjęcie sto-
sownych uchwał. 

9. Dla potrzeb niniejszego programu przeprowa-
dzono symulację wzrostu stawek czynszu na la-
ta 2009–2013 przy przyjęciu obowiązującej 
wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni 
użytkowej ustalonej dla województwa dolnoślą-
skiego na okres od dnia 1 października 2007 r. 
do 31 marca 2008 r. w następującej wysokości 
3002 zł (tabela nr 6). 

 

Tabela nr 6  

Lp. Rok 
Stawka* czynszu za 1 m2 

powierzchni użytkowej 

Zakładanie 3% wartości 
odtworzeniowej 1 m2 po-

wierzchni użytkowej  
zł/m-c 

Wskaźnik % określający 
wysokość czynszu do max 

wartości czynszu** 
(3:4) x 100 

1 2 3 4 5 
1. 2009* 2r13 x 15% = 0r32 + 2r13 = 2r45 7r51 33r00% 
2. 2010* 2r45 x 15% = 0r37 + 2r45 = 2r82 7r74 36r00% 
3. 2011* 2r82 x 15% = 0r42 + 2r82 = 3r24 7r97 41.00% 
4. 2012* 3r24 x 15% = 0r49 + 3r24 = 3r73 8r21 45r00% 
5. 2013* 3r73 x 15% = 0r56 + 3r73 = 4r29 8r46 51r00% 

 
* – stawka czynszu ustalonar jako bazowar tj. określona jako obowiązująca stawka czynszu za 1 m2 

powierzchni użytkowej mieszkania. 
** – max wartość czynszu jest to wartość wynikająca z przemnożenia wartości odtworzeniowej po-

wierzchni mieszkalnej przez wojewodę oraz wskaźnika w wysokości 3% ustalonego w ustawie o 
ochronie praw lokatorówr mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 220 –  15803  – Poz. 2479 

§ 9 

1. W przypadku uszczuplenia wyposażenia tech-
nicznego z przyczyn leżących po stronie wynaj-
mującegor czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z 
zasadami określonymi w § 8 pkt 4 uchwały. 

2. Najemca może wprowadzić ulepszenia tylko za 
wcześniejszą zgodą wynajmującego i na pod-
stawie umowyr która szczegółowo określi zakres 
ulepszenia. 

3. W przypadku ulepszeń lokalu przez najemcęr za 
zgodą wynajmującego i na własny kosztr wyso-
kość stawki czynszu nie ulega zmianie. 

4. W przypadku podnajęcia całego lub części loka-
lur dokonanego za pisemną zgodą wynajmujące-
gor wysokość czynszu podwyższa się o 30%. 

5. W przypadku wykorzystania całego lub części 
lokalu na cele działalności gospodarczej dokona-
nego za pisemną zgodą wynajmującegor wyso-
kość czynszu podwyższa się o 30%. 

6. Podnajem lokalu lub jego części nie może trwać 
dłużej niż 1 rok. 

§ 10 

Przyjmuje się możliwość stosowania obniżek czyn-
szu w wysokości do 10% stawki bazowej ze 
względu na wielkość dochodu gospodarstwa do-
mowego najemcyr według następujących zasad: 
1) o obniżkę czynszu mogą ubiegać się osobyr któ-

rych miesięczny dochód nie przekracza 100% 
najniższej emerytury w gospodarstwach jedno-
osobowych oraz 75% najniższej emerytury na 
każdego członka w gospodarstwach wielooso-
bowychr 

2) decyzje w sprawie obniżki stawki czynszu po-
dejmuje Burmistrz Nowogrodźca na wniosek na-
jemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego wła-
sność Gminy i Miasta Nowogrodziecr 

3) obniżki czynszur o której mowa wyżejr udziela 
się na okres 12 miesięcyr 

4) najemca ubiegający się o obniżkę czynszu zo-
bowiązany jest przedstawić deklarację o wyso-
kości dochodów członków gospodarstwa do-
mowego za okres trzech ostatnich miesięcy po-
przedzających datę złożenia wnioskur 

5) za dochód uważa się dochód w rozumieniu prze-
pisów ustawy o dodatkach mieszkaniowychr 

6) ulgę w czynszu można otrzymać raz na trzy lata. 

§ 11 

1. Zawarcie umowy najmu z wyłączeniem umowy 
najmu lokalu socjalnego oraz umowy zawieranej 
w związku z zamianą lokalu – uzależnione jest 
od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie 
należności z tytułu najmu lokalu przysługujących 
najmującemu w dniu opróżnienia lokalu. 2. Kau-
cja o której mowa w ust. 1r stanowi równowar-
tość dwunastokrotności miesięcznego czynszu 
za dany lokal obliczonego wg stawki obowiązu-
jącej w dniu zawarcia umowy najmu. 3. W uza-
sadnionych przypadkach Burmistrz Nowogrodź-
ca może rozłożyć wpłatę kaucji na raty. Kwota 

kaucji rozłożona na ratyr płatna na zasadach 
określonych w umowie. 4. Kwota kaucji będzie 
zdeponowana na rachunku a vista oprocento-
wanego wg taryfy bankur z którym zarządzający 
wymieniony w § 12 posiada umowę rachunku 
bankowego. 

R o z d z i a ł   V 

Sposób i zasadl zarządzania lokalawi i budlnkawi 
wczodząclwi w skład wieszkaniowego zasobu 

Gwinl i Miasta Nowogrodziec 

§ 12 

1. Lokale i budynki stanowiące zasób Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec są zarządzane przez HYDRO – 
TPCH Sp. z o. o. ul. Młyńska 3ar 59 – 730 No-
wogrodziecr w której Gmina i Miasto Nowogro-
dziec posiada 100% udziałów. 

2. Zarządzanier o którym mowa w ust. 1r odbywa 
się w oparciu o umowę użyczenia. 

3. Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkanio-
wychr których Gmina i Miasto Nowogrodziec 
jest współwłaścicielemr odbywa się na podsta-
wie uchwał podjętych przez Wspólnoty Miesz-
kaniowe oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali. 

R o z d z i a ł   VI 

 ródła finansowania oraz wlsokość wldatków 
związanlcz z gospodarką wieszkaniową 

§ 13 

1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki 
mieszkaniowej z przeznaczeniem na remontyr 
bieżącą eksploatację i konserwację są wpływy  
z czynszów za najem lokali mieszkalnychr wspie-
rane przychodami z czynszów za lokale użytko-
we oraz ewentualne dotacje budżetu państwa  
i gminy. 

2. Dodatkowym źródłem finansowania gospodarki 
mieszkaniowej mogą być: 
1) Fundusze Unii Puropejskiejr 
2) dotacje celowe z budżetu państwar 
3) kredyty na remonty bieżące i remonty ter-

momodernizacyjne. 
3. Na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części 

wspólnych nieruchomości właściciele lokali uisz-
czają zaliczki podlegające rozliczeniu po zbilan-
sowaniu kosztów utrzymania nieruchomości  
w cyklach rocznych. 

R o z d z i a ł   VII 

Opis innlcz działao wająclcz na celu poprawę wl-
korzlstania i racjonalizację gospodarowania wiesz-
kaniowlw zasobew Gwinl i Miasta Nowogrodziec 

§ 14 

Poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem zapewni: 
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1) umożliwienie dokonywania zamiany mieszkań 
pomiędzy najemcami lokali należących do gmin-
nego zasobu mieszkaniowego oraz osobami zaj-
mującymi lokale w innych zasobachr 

2) wynajem mieszkań od innych podmiotów i wła-
ścicieli w celu podnajmowania osobomr których 
gospodarstwa domowe osiągają niski dochódr 

3) program rewitalizacji miastar 
4) przeprowadzanie remontów kapitalnychr 
5) dokonywanie bieżących remontów mieszkań  

i budynków gminnychr 
6) uczestniczenie w remontach części wspólnych 

budynków wspólnot mieszkaniowychr 
7) sprzedaż lokalir 
8) adaptacja budynków lub ich części na lokale 

socjalne i mieszkalner 

R o z d z i a ł   VIII 

Przepisl koocowe 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

WILHELM TOMCZUK 

 
 
 

2480 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGROD CU 
NR XXX/208/08 

z dnia 2 lipca 2008 r. 

w sprawie zasad wlnajwowania lokali wczodząclcz w skład wieszkaniowe-
go zasobu Gwinl i Miasta Nowogrodziec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142r poz. 1591 ze 
zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorówr mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31r poz. 266 ze zm.) Rada 
Miejska w Nowogrodźcu uchwalar co następuje: 

 
DASADY WYNAJMOWANIA ZOKAZI WCHODD CYCH W SKŁAD 
MIESDKANIOWEGO DASOBU GMINY I MIASTA NOWOGRODDIEC 

 
R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejsza uchwała reguluje zasady wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

§ 2 

1. Celem gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy i Miasta Nowogrodziec jest zaspoka-
janie potrzeb mieszkaniowych członków wspól-
noty samorządowej Gminy i Miasta Nowogro-
dziecr w szczególności zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw domowych o ni-
skich dochodach. 

2. Przez członków wspólnoty samorządowej rozu-
mie się osoby stale zamieszkujące na terenie 
Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

R o z d z i a ł   II 

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uza-
sadniająca oddanie w najem lokalu na czas nie-
oznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość do-
chodu gospodarstwa domowego uzasadniająca 
zastosowanie obniżek czynszu. 

§ 3 

Umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony mogą 
być zawierane z osobami oraz ich małżonkamir 
którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszka-
niowych i osiągają niskie dochody. 

§ 4 

Przez osoby lub rodzinyr które osiągają niskie do-
chodyr rozumie się: 
1) osoby samotner których średni miesięczny do-

chód brutto nie przekracza 150% kwoty najniż-
szej emerytury w okresie 6 miesięcy poprzedza-
jących zakwalifikowanie do zawarcia umowy. 

2) rodzinyr w których średni miesięczny dochód 
brutto na jedną osobę nie przekracza 100% 
kwoty najniższej emerytury w okresie 6 miesię-
cy poprzedzających zakwalifikowanie do zawar-
cia umowy. 

§ 5 

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza 75% kwo-
ty najniższej emerytury w gospodarstwie jednooso-
bowym i 50% tej kwoty w gospodarstwie wielo-
osobowym – z wnioskodawcą może być podpisana 
umowa najmu lokalu socjalnego. 
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R o z d z i a ł   III 

Warunki zawieszkiwania kwalifikujące  
wnioskodawcę do icz poprawl 

§ 6 

Poprawa warunków zamieszkiwania polega na do-
stosowaniu mieszkania do potrzeb oraz możliwości 
najemców. Dopuszcza się możliwość zawarcia 
umowy najmu z najemcą lokalur stanowiącego wła-
sność Gminy i Miasta Nowogrodziecr ubiegającym 
się o zamianę zajmowanego lokalu: 
1) na lokal o większej powierzchni użytkowej – ze 

względu na nadmierne zaludnienier 
2) na inny lokal – ze względu na wiek i stan zdrowiar 
3) na dwa mniejsze lokale – ze względu na sytu-

ację rodzinnąr 
4) na lokal o mniejszej powierzchni użytkowejr 
5) na lokal równorzędnyr położony na niższej kon-

dygnacji – ze względu na poruszanie się na wóz-
ku inwalidzkim. 

R o z d z i a ł   IV 

Krlteria wlboru osób, którlw przlsługuje pierw-
szeostwo zawarcia uwowl najwu lokalu na czas 
                 nieoznaczonl i lokalu socjalnego 

§ 7 

1. Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie co 
najmniej 3 członków powołuje Burmistrz Nowo-
grodźca. 

2. Szczegółowe zasady działania Społecznej Komi-
sji Mieszkaniowej określa zarządzenie Burmistrza 
Nowogrodźca. 

3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana 
przez Burmistrza Nowogrodźcar który akceptuje 
listę osób posiadających pierwszeństwo zawar-
cia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 
lub umowy najmu lokalu socjalnego na czas 
oznaczony. 

4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa corocznie we-
ryfikuje uprawnienia do zawarcia umowy najmu 
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego 
na czas oznaczony osób wpisanych na listę po-
przez wezwanie tych osób do złożenia oświad-
czenia o osiąganych dochodachr stanie rodzin-
nymr majątkowym i mieszkaniowym. 

§ 8 

1. Ocena warunków socjalno-mieszkaniowych do-
konywana jest na podstawie zebranych doku-
mentówr protokołów z wizji lokalowych i innych 
instytucjir w tym między innymi: ośrodka pomo-
cy społecznejr powiatowego centrum pomocy 
rodzinier placówek opiekuńczo-
wychowawczych. 

2. W zależności od ilości przekazanych do dyspo-
zycji lokali – będą one wskazywane osobom 
umieszczonym na liścier o której mowa w § 17 
ust. 1 pkt 1r które pod warunkiem spełnienia 
jednocześnie kryteriów powierzchniowych zwol-
nionego lokalu. 

§ 9 

Zawarcie umów najmu lokali następuje na podsta-
wie: 

1) skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu 
wydanego przez Burmistrza Nowogrodźcar  

lub 
2) wyroku sądowego ustalającego wstąpienie w 

stosunek najmu lokalu. 

§ 10 

Umowę najmu lokalu zawiera się w terminie 30 dni 
od daty doręczenia skierowania do zawarcia umo-
wy. Jeżeli umowa najmu nie zostanie zawarta w 
tym terminie z przyczyn nieuzasadnionychr leżą-
cych po stronie osoby uprawnionej do zawarcia 
umowy najmur skierowanie traci ważność. 

§ 11 

1. Osobier której zostanie wskazany lokal do zasie-
dlenia z tytułu realizacji listyr o której mowa w  
§ 17r ust. 1 pkt 1r przysługuje jedna uzasadnio-
na odmowa przyjęcia wskazanego lokalu. 

2. Jeżeli osoba ta po raz drugi odmówi przyjęcia 
wskazanego lokalu do zasiedlenia – skreśla się ją 
z listy. Ponowne ubieganie się osoby skreślonej 
z listy może nastąpić na wniosek zainteresowa-
nego. 

3. Osobę samotnąr znajdującą się w odosobnieniur 
tj. odbywającą karę pozbawienia wolnościr prze-
bywającą na dłuższym leczeniu szpitalnym oraz 
z innych uzasadnionych powodów – pomija się 
w kolejności zawarcia umowy najmu do czasu 
ustania odosobnienia. 

§ 12 

1. Jako lokale socjalne wskazywane są przede 
wszystkim lokale o obniżonej wartości użytko-
wejr a w szczególności z gorszym wyposaże-
niem technicznym (bez c.o.r c.w.r łazienki i ubi-
kacji w mieszkaniur z dostępem do wody i ubi-
kacjir chociażby urządzenia te znajdowały się 
poza lokalem). 

2. Lokale socjalne o nieobniżonej wartości użytko-
wej mogą być przyznane tylko osobom o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności. 

3. Powierzchnia mieszkalna lokalu socjalnego przy-
padająca na członka gospodarstwa domowego 
najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 po-
wierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wielo-
osobowymr a w przypadku gospodarstwa jed-
noosobowego10 m2. 

4. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 
czas określony na okres do 3 lat. 

5. Umowę najmu lokalu socjalnegor po upływie 
oznaczonego w niej czasur przedłuża się na na-
stępny okresr jeżeli najemca nadal znajduje się w 
sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy. 

§ 13 

W sytuacjach społecznie uzasadnionych po zasię-
gnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
można zawrzeć umowę najmu lokalu bez umiesz-
czania najemcy na liście. 
Dotyczy to w szczególności: 
1) osób pozbawionych mieszkania z powodu klęski 

żywiołowejr pożarur katastrofy budowlanejr 
2) bezdomnych osób w wieku powyżej 60 latr 
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3) osób chronionych przed przemocą lub alkoholi-
zmem w rodzinie w oparciu o złożoną dokumen-
tacjęr 

4) osóbr które dokonają we własnym zakresie ad-
aptacji na cele mieszkalne powierzchni wspólne-
go użytku o funkcji dotychczas innej niż miesz-
kalna. Umowa o przeznaczenie do prac adapta-
cyjnych zawierana jest pod warunkiem dostar-
czenia przez wnioskodawców opinii o zgodności 
adaptacji z planem zagospodarowania prze-
strzennego Gminy i Miasta Nowogrodziecr opinii 
techniczno-budowlanejr stwierdzających możli-
wość wykonania adaptacji pomieszczeńr nadbu-
dowyr rozbudowy lub przebudowy budynku oraz 
opinii zarządcy nieruchomościr 

5) osób posiadających uprawnienia do zajmowania 
na czas nieoznaczony lokali położonych w bu-
dynkach placówek oświatowychr a niezwiąza-
nych umową o pracę w danej placówce. Osoby 
te mogą ubiegać się o wskazanie lokalu zamien-
negor 

6) w przypadkach szczególnychr uzasadnionych 
ważnymi względami społecznymir po zasięgnię-
ciu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej. 

R o z d z i a ł   V 

Warunki dokonlwania zawianl lokali wczodząclcz 
w skład wieszkaniowego zasobu gwinl oraz zawia-
nl powiędzl najewcawi lokali należąclcz do tego 
zasobu a osobawi zajwująclwi lokale w innlcz 
                                zasobacz 

§ 14 

1. Osoby będące najemcami lokali mieszkaniowego 
zasobu Gminy i Miasta Nowogrodziec mogą sta-
rać się o zamianę mieszkania wykorzystując je-
den z wariantów: 
1) ubiegać się o zamianę zwolnionego mieszka-

nia tego zasobu na lokal o mniejszej po-
wierzchni od dotychczas zajmowanego lokalur 

2) inicjować zamiany lokalir zwłaszcza z przy-
czyn ekonomicznych bądź w celu poprawy 
warunków mieszkaniowychr 

3) ubiegać się o zamianę na lokal o wyższym 
standardzie w przypadkur gdy zajmowany lo-
kal spełnia kryterium lokalu socjalnegor 

4) ubiegać się o zamianęr gdy najemca lub czło-
nek gospodarstwa domowego najemcy jest 
osobą o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ścir związanym z niezdolnością do samodziel-
nego poruszania sięr a zajmuje lokal niedo-
stosowany do jej potrzebr 

5) ubiegać się o zamianę mieszkania poprzez 
spłatę istniejącego zadłużenia z tytułu czyn-
szu i opłat niezależnych od właścicielar 

6) Dopuszcza się odmowę dokonania dobrowol-
nej zamiany w przypadkachr gdy jej realizacja 
naruszałaby zasady racjonalnego gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy No-
wogrodziecr w szczególności w sytuacjir gdy 
w lokalu objętym w wyniku dobrowolnej za-
miany zaistniałoby nadmierne zaludnienie. 

2. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu gminy mogą składać wnioski  

o zamianę lokali pomiędzy sobą. Zgoda na za-
mianę zostanie wyrażona w przypadku: 
1) nieposiadania zaległości z tytułu opłat czyn-

szowych i opłat niezależnych od właścicielar 
2) powierzchnia mieszkalna przypadająca na 

członka gospodarstwa domowego najemcy w 
gospodarstwie wieloosobowym nie może być 
mniejsza niż 5 m2r a w przypadku osób za-
mieszkujących samotnie – 10 m2r 

3) najemcy zajmujący lokale w innych zasobach 
mogą dokonywać zamiany z najemcami 
mieszkaniowego zasobu gminy pod warun-
kiem wyrażenia zgody przez właścicieli zaso-
bów oraz uregulowania opłaty czynszowej  
i opłat niezależnych od właściciela. 

R o z d z i a ł   VI 

Trlb rozpatrlwania i załatwiania wniosków o najew 
lokali zawieranlcz na czas nieoznaczonl oraz wnio-
sków o najew lokali socjalnlcz oraz sposób  
          poddania tlcz spraw kontroli społecznej 

§ 15 

1. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu 
składają wniosek o najem lokalu do Burmistrza 
Nowogrodźca. W chwili składania wniosku i 
przystąpienia do jego realizacji muszą łącznie 
spełniać poniższe warunki: 
1) być członkami wspólnoty samorządowej Gmi-

ny i Miasta Nowogrodziecr 
2) posiadać dochody określone w § 4 niniejszej 

uchwały. 
2. We wniosku wnioskodawca winien wymienić 

wszystkie osobyr z którymi zamierza zamiesz-
kać. Osoby osiągające dochodyr a wymienione 
we wnioskur winny podać miesięczny dochód 
brutto osiągnięty w okresie 6 miesięcy poprze-
dzających datę złożenia wniosku. 

3. Wnioski są przekazywane i rejestrowane w 
Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu. Wniosko-
dawca winien otrzymać informację o zareje-
strowaniu wniosku lub odmowie jego zareje-
strowania z powodu braku kompletnych danych 
w terminie jednego miesiąca od daty zakończe-
nia pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

4. Wnioski złożone do 31 grudnia danego rokur 
podlegają weryfikacji przez Społeczną Komisję 
Mieszkaniową i będą ujęte na liście osób ubiega-
jących się o zakwalifikowanie do zawarcia umo-
wy najmu lokalu w następnym roku. 

§ 16 

1. Zweryfikowane wnioski są kwalifikowane na 
niżej wymienione listę osób oczekujących na 
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieozna-
czony lub lokalu socjalnegor która obowiązuje w 
danym roku. 

2. Wnioskodawcyr wymienieni w § 16 ust. 1 pkt 1 
uchwały – przed wydaniem skierowania do za-
warcia umowy najmu lokalu są zobowiązani do 
ponownego udokumentowania faktu spełnienia 
kryteriówr wyszczególnionych w złożonym 
wniosku o wynajęcie lokalu. 

3. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń za-
wierających nieprawdziwe dane lub zatajanie 
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 danych dotyczących własnej sytuacji mieszka-
niowej i materialnejr w zakresie wymaganym 
uchwałą niezbędnych przy opracowywaniu listy 
osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy 
najmu lokalur skutkuje odstąpieniem od realizacji 
jego wniosku i skreśleniem z listy. Ponowne 
ubieganie się osoby skreślonej z listy może na-
stąpić na wniosek zainteresowanego. 

4. Wnioskodawcom wymienionym w § 16 ust. 1 
pkt 1 uchwały przysługuje lokal mieszkalny na 
czas nieoznaczony lub lokal socjalny w zależno-
ści od wysokości dochodów przypadających na 
członka gospodarstwa domowego. 

R o z d z i a ł   VII 

Dasadl postępowania w stosunku do osób, które 
pozostałl w lokalu opuszczonlw przez najewcę lub 
w lokalu, w którego najew nie wstąpiłl po świerci  
                                najewcl 

§ 17 

Uprawnionymi do uregulowania tytułu prawnego do 
zajmowanego lokalu są osoby posiadające prawo 
do najmu zajmowanego lokalu na podstawie przepi-
sów ustawy o ochronie praw lokatorówr mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego wynikające z art. 30r art. 31 i art. 33 oraz 
art. 6801 i art. 691 Kodeksu cywilnego. 

R o z d z i a ł   VIII 

Krlteria oddawania w najew lokali o powierzczni 
użltkowej przekraczającej 80 w2 powierzczni użlt-

kowej 

§ 18 

1. Lokale mieszkalne o powierzchni całkowitej po-
wyżej 80 m2 mogą być wynajmowane na zasa-

dach czynszu wolnego ustalonego w drodze 
przetargu. 

2. Ogłoszenia o przetargu winny się ukazać w pra-
sie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Nowogrodźcu. 

3. Regulamin przetargu na najem lokalir o których 
mowa w ust. 1r określa Burmistrz Nowogrodźca 
w formie zarządzenia. 

§ 19 

Traci moc uchwała nr XIX/160/04 Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu z dnia 16 kwietnia 2004 r. w spra-
wie wieloletniego programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Gminy i Miasta Nowogrodziec.. 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

WILHELM TOMCZUK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 
NR XXVI/142/08 

z dnia 30 lipca 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulawinu udzielania powocl waterialnej o czarakterze 
socjalnlw dla uczniów zawieszkałlcz na terenie Gwinl Radków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142r poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256r poz. 2572 
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radkowie uchwalar co następuje: 
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R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Ustala się regulamin udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych  na terenie Gminy Radków. 

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może 
być udzielana w formie: 
1) stypendium szkolnego 
2) zasiłku szkolnego. 

R o z d z i a ł   II 

Sposób ustalania wlsokości stlpendiuw szkolnego 

§ 2 

1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona 
jest od sytuacji materialnej ucznia określonej  
poprzez miesięczną wysokość dochodu w rodzi-
nie oraz okoliczności występujących w rodzinier 
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256r  
poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

2. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego 
ustala się w następujący sposób:  
a) do 200% kwotyr o której mowa w art. 6  

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada  
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139r poz. 992  
z póź. zm.)r gdy miesięczny dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 65% kwoty okre-
ślonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity Dz. U. z  2008 r. Nr 115r poz. 728)r 

b) do 175% kwotyr o której mowa w art. 6  
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada  
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 
jednolity Dz. U. z  2006 r. Nr 139r poz. 992 
z póź. zm.)r gdy miesięczny dochód na osobę 
w rodzinie wynosi powyżej 65% do 100% 
kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.  
Nr 115r poz. 728). 

R o z d z i a ł   III 

Forwl udzielania stlpendiuw szkolnego 

§ 3 

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi 
w formie: 
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczają-
cych poza zajęcia realizowane w szkole w ra-
mach planu nauczaniar w szczególności udział w 
zajęciach wyrównawczych i innych przedsię-
wzięciach realizowanych przez szkołęr np.: wy-
jazdy do teatrur kinar wycieczki szkolner zielone 
szkoły itp.; 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 
poza szkołąr w szczególności nauki języków ob-

cychr zajęć muzycznychr komputerowychr spor-
towychr tanecznych r zajęć na basenie itp.; 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnymr 
a w szczególności zakupu: 
a) podręcznikówr lekturr encyklopediir słowni-

kówr atlasów i innych książek pomocniczych 
do realizacji procesu dydaktycznego r multi-
medialnych programów edukacyjnychr sprzę-
tu komputerowegor pokrycie kosztów abo-
namentu internetowegor  

b) zeszytówr długopisówr piórnikówr plecaków  
i innych artykułów szkolnychr 

c) stroju sportowego i innego wyposażenia 
uczniów wymaganego przez szkołęr 

d) innych pomocy związanych z procesem edu-
kacyjnym np. mikroskopr luneta itp.; 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz  kolegiów nauczyciel-
skichr nauczycielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznychr a w 
szczególności: 
a) kosztów zakwaterowania w bursier interna-

cier akademiku lub na stancjir 
b) kosztów transportu środkami komunikacji 

zbiorowejr 
c) pokrycie kosztów związanych z opłatą cze-

snego; 
5) świadczenia pieniężnegor jeżeli organ przyznają-

cy stypendium uznar że udzielenie stypendium w 
formachr o których mowa w pkt 1–3r a w przy-
padku uczniów ponadgimnazjalnych także w 
formier o której mowa w pkt 4r jest nie możli-
we; 

6) świadczenia pieniężnegor jeżeli organ przyznają-
cy stypendium uznar że w przypadku słuchacza 
kolegiów nauczycielskichr  nauczycielskich kole-
giów języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych w formier o której mowa w 
pkt 1–4r nie jest celowe. 

R o z d z i a ł   IV 

Trlb i sposób udzielania stlpendiuw  szkolnego 

§ 4 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypen-
dium  jest złożenie wniosku o przyznanie sty-
pendium szkolnego według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Stypendium szkolne może być udzielane w na-
stępujący sposób: 
1) poprzez refundację poniesionych kosztów  na 

podstawie przedstawionych fakturr rachun-
kówr dowodów wpłatr biletówr paragonów – 
w przypadkur o którym mowa w § 3 pkt 1r 
2r 3 i 4; 

2) poprzez realizację zamówienia - w przypadku 
o którym mowa w  § 3 pkt 3;  

3) poprzez wypłatę przyznanego stypendium 
szkolnego w gotówce w kasie tut. Urzędu –  
w przypadkur o którym mowa w § 3 pkt 5  
i 6. 

3. Miejsce i terminy udzielania stypendium określo-
ne zostaną w decyzji o przyznaniu stypendium. 
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R o z d z i a ł   V 

Trlb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 5 

1. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnegor 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwałyr należy dołączyć dokumenty potwier-
dzające zaistnienie zdarzenia losowego np. ory-
ginałyr kopie protokołów  lub inne dokumenty 
sporządzone przez odpowiednie służby publicz-
ne. 

2. Zasiłek szkolny może być udzielony w formie: 
1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyj-

nymr a w szczególności:  
a) refundacji poniesionych wydatków na 

podstawie przedstawionych fakturr ra-
chunkówr paragonów 

b) poprzez realizację zamówieniar 
2) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydat-

ków związanych z procesem edukacyjnym – 
poprzez wypłatę przyznanego zasiłku szkol-
nego  w kasie tut. Urzędu.   

 
 
 

R o z d z i a ł   VI 

Przepisl ogólne 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Radków. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XXXVI/312/05 Rady Miej-
skiej w Radkowie z dnia 31 marca 2005 r. w spra-
wie ustalenia regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Radków. 

§ 8 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniar z mocą 
obowiązującą od 1 września 2008 r. 
 

PRZPWODNICZACY 
RADY MIPJSKIPJ 

 
MARIAN GANCARSKI 
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Dałącznik nr 1 do uczwałl Radl Miej-
skiej w Radkowie nr XXVI/142/08  
z dnia 30 lipa 2008 r. (poz. 2481) 
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Dałącznik nr 2 do uczwałl Radl Miej-
skiej w Radkowie nr XXVI/142/08  
z dnia 30 lipa 2008 r. (poz. 2481) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SDKZARSKIEJ PORIBIE 
NR XXIV/263/2008 

z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie uwzględnienia skargi oraz zwianl uczwałl nr XX/202/08 Radl  
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 warca 2008 r. w sprawie regulawinu 
                      dostarczania wodl i odprowadzania ścieków  

 Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153r 
poz. 1270 z poźn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142r poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123r poz. 858 z późn. 
zm.) uwzględniając w całości skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
14 maja 2008 r. znak NK.II.0914-8/98/08 uchwala sięr co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XX/202/08 Rady  Miejskiej w Szklar-
skiej Porębie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 2 skreśla się lit. fr g i hr dotychczasową 
numerację lit. ir jr k oznacza się jako lit. fr gr hr 

2. skreśla się § 6r  
3. w § 8 skreśla się ust. 2r dotychczasową nu-

merację ust. 3 oznacza się jako ust. 2r 
4. skreśla się § 9r  
5. skreśla się § 10r 
6. skreśla się § 11r 
7. w § 12 skreśla się ust. 4 i ust. 5r  
8. w § 13 skreśla się ust. 1 i ust. 3r dotychcza-

sową numerację ust. 2 i 4 oznacza się jako 
ust. 1 i 2r 

9. skreśla się § 15r 
10. skreśla się § 16r 
11. skreśla się § 17r 
12. skreśla się § 18r 
13. w § 22 skreśla się ust. 4 i ust. 6r dotychcza-

sową numerację ust. 5 oznacza się jako ust. 4r  
14. skreśla się § 24r 
15. w § 25 skreśla się ust. 3r dotychczasowa nu-

merację ust.  4 i 5 oznacza się jako ust. 3 i 4r 
16. skreśla się § 26r 

17. w § 27 ust. 2 skreśla się pkt 1r dotychczaso-
wą numerację pkt 2 oznacza się jako pkt 1r 

18. w § 28 skreśla się ust. 4r  
19. skreśla się § 29r 
20. skreśla się § 31r 
21. skreśla się § 32r 
22. skreśla się § 33r 
23. skreśla się § 36r 
24. w § 43 skreśla się ust. 2r 
25. dotychczasową numerację od § 7 do § 49 

oznacza się kolejno od § 6 do § 34. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szklarskiej Poręby. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.   
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SDKZARSKIEJ PORIBIE 
NR XXIV/245/08 

z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie uczwalenia Wieloletniego prograwu gospodarowania  
wieszkaniowlw zasobew Gwinl Szklarska Poręba 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorówr mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71r poz. 733 z późn. zm.)  oraz 
na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142r poz.1591z poźn. 
zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwalar co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poręba 
na lata 2008–2012 w brzmieniu stanowiącym za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Szklarska Poręba. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 

 
 
 

Dałącznik do uczwałl Radl Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie nr XXIV/245/08 
z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 2484) 

 
 

WIEZOZETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA 
MIESDKANIOWYM DASOBEM GMINY SDKZARSKA PORIBA 

NA ZATA 2008–2012 
 

Wprowadzenie 
 
„Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb wieszkaniowlcz wspólnotl saworządowej należl do za-

dao własnlcz gwinl” 

(art. 4.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorówr mieszkaniowym zasobie gminy  
i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71r poz. 733 ze zm.) 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorówr mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego wprowadza konieczność 
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem gminy. Zgodnie  
z ustawową definicją zasób mieszkaniowy gminy 
tworzą lokale stanowiące własność gminy albo 
komunalnych osób prawnych lub spółek prawa 
handlowego utworzonych z udziałem gminyr z wy-
jątkiem towarzystw budownictwa społecznegor  
a także lokale pozostające w posiadaniu samoist-
nym tych podmiotów. Program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy jest dokumentem 
planistycznym obejmującym okres pięciu lat i mają-
cym za zadanie wspieranie samorządu w efektyw-
nym i racjonalnym gospodarowaniu gminnym zaso-
bem mieszkaniowym. Założenia programu nie naru-

szają autonomii poszczególnych budżetów rocz-
nych w latachr które są objęte programem. Realiza-
cja założeń planistycznych zależna będzie natomiast 
od konstrukcji poszczególnych budżetów rocznych  
i to może być powodem powstawania odchyleń. 
Wszelkie dane dotyczące wysokości nakładów fi-
nansowych mają oczywiście charakter szacunkowy 
i wstępny. O ostatecznej wysokości decydować 
będzie dokumentacja projektowa oraz ceny ustalo-
ne w ewentualnych przyszłych postępowaniach  
o udzielenie zamówień na usługi budowlane. 
Wieloletni program gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy przede wszystkim pozwala 
przyjąć odpowiednią strategie finansowania miesz-
kalnictwa poprzez remonty istniejących obiektów 
jak również budowę nowych lokali komunalnychr w 
tym również lokali socjalnych. Uchwalenie i konse-
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kwentna realizacja założeń programu nabiera szcze-
gólnego znaczenia w sytuacjir gdy Gmina dysponu-
je ograniczonymi środkami finansowymi i z tego 
powodu ma ograniczone możliwości poprawy wa-
runków mieszkaniowych mieszkańców. Ogólnym 
założeniem niniejszego programu jest stworzenie 
warunków do optymalnego wykorzystania istnieją-
cych oraz nowo pozyskanych zasobów mieszka-
niowych. Istotną funkcją tego programu jest rów-
nież kompleksowa i wielopłaszczyznowa informacja 
o istniejącym zasobie mieszkaniowym gminy. 
Główne zagadnienia programu: 
   I. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego 

zasobu mieszkaniowego gminy w poszczegól-
nych latachr z podziałem na lokale socjalne  
i pozostałe lokale mieszkalne. 

  II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i moderni-
zacji wynikający ze stanu technicznego budyn-
ków i lokalir z podziałem na kolejne latar 

III. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latachr 
IV. Zasady polityki czynszowej. 
 V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budyn-

kami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany  

w zakresie zarządzania mieszkaniowym zaso-
bem gminy w kolejnych latach. 

 VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 
w kolejnych latach. 

VII. Opis innych działań mających na celu poprawę 
racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminyr a w szczególności niezbędne-
go zakresu zamian lokali związanych z remon-
tami budynków i lokali. 

I. Prognoza dotlcząca wielkości oraz stanu tecz-
nicznego zasobów wieszkaniowlcz gwinl w 
poszczególnlcz latacz, z podziałew na lokale 
socjalne i pozostałe lokale wieszkalne. 
1. Obecnie gminny zasób mieszkaniowy tworzy 

490 lokali mieszkalnych o łącznej powierzch-
ni użytkowej 25.256r56 m2 usytuowanych  
w 167 budynkachr w tym 32 budynki w 
100% stanowiące własność gminy. Pozosta-
łe budynki należą do wspólnot mieszkanio-
wychr w których gmina posiada różne udziały 
wahające się od kilku do kilkudziesięciu pro-
cent. Syntetyczne zestawienie liczby lokali  
i powierzchni lokali mieszkalnych prezentuje 
tabela nr1. 

 
Tabela nr 1  

Zokale kowunalne tworzące gwinnl zasób wieszkaniowl 
 

Lp. Struktura własnościowa budynku 
Liczba  

budynków  
Liczba  
lokali 

Łączna powierzchnia  

1. Budynki komunalne 100% własność Gminy 32 159 6 150r13 

2. Budynki wspólnotowe w zarządzie MZGL 130 323 18 773r51 

3. Budynki wspólnotowe w zarządzie obcym 5 8 332r92 
 
Z łącznej liczbie 490 lokali komunalnych 59 szt.  
o powierzchni 1.351r92 m2 posiada status lokalu 
socjalnego. Trzy spośród wymienionych lokali znaj-
dują się w budynkach innych niż mieszkalne. Dwa 
lokale znajdują się w budynkach pensjonatowychr 
jeden lokal znajduje się w budynku straży pożarnej.   

Szczegółowe informacje dotyczące liczbyr po-
wierzchni i lokalizacji lokali komunalnych znajdują-
cych się w budynkach komunalnych prezentuje 
tabela nr 2. 

 
Tabela nr  2 

Zokale wieszkalne w budlnkacz kowunalnlcz ze 100% udziałew gwinl 
 

Lp. Adres Powierzchnia użytkowa Lokale mieszkalne kategoria 

1 2 3 4 5 
1 1 Maja 43 92r38 2 komunalny 
2 11-listopada 10 118r78 2 komunalny 
3 Armii Czerwonej 4 470r16 9 komunalny 
4 Armii Czerwonej 24 215r49 9 socjalny 
5 Demokratów 1 283r17 4 komunalny 
6 Demokratów 19 181r4 4 komunalny 
7 Franciszkańska 11 260r72 4 komunalny 
8 Franciszkańska 14 227r5 4 komunalny 
9 Franciszkańska 31 60r86 1 komunalny 
10 Franciszkańska 36 B 237r36 10 socjalny 
11 Górna 9 173r3 3 komunalny 
12 Górna 24 158r83 2 komunalny 
13 Jedności Narodowej 32 48r2 1 Budynek OSP 
14 Kolejowa 9 269r09 6 komunalny 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 5 
15 Kolejowa 22 350r07 7 komunalny 
16 Kopernika 1 121r15 2 komunalny 
17 Morcinka 1 190r7 4 komunalny 
18 Morcinka 1a 123r66 4 komunalny 
19 Odrodzenia 20 200r05 6 komunalny 
20 Orzeszkowej 3 226r18 5 komunalny 
21 Osiedle Huty 15 116r8 3 komunalny 
22 Osiedle Podgórze 4 176r84 4 komunalny 
23 Osiedle Podgórze 15 188r09 4 komunalny 
24 Pstrowskiego 5a 57r22 1 komunalny 
25 Turystyczna 20 286r86 8 komunalny 
26 Waryńskiego 22 289r77 15 socjalny 
27 Waryńskiego 24 306r8 18 socjalny 
28 Zdrojowa 3 302r5 7 socjalny 
29 Krótka 7 117 4 komunalny 
30 Odrodzenia 16  85r8 1 Lokal w pensjonacie 
31 Kilińskiego 18a 29r6 1 Lokal w pensjonacie 
32 Zdrojowa 3a 183r8 4 komunalny 

 Razem 6150r13 159  
 
Zdecydowana większość gminnych lokali mieszkal-
nych położona jest w budynkach wspólnotowych. 
Ogółem z 490 lokali mieszkalnych aż 323 o łącznej 
powierzchni 18 773r51 m2 usytuowana jest w  
130 budynkach cechujących się niejednorodną 
strukturą własnościową. W 36 budynkach wspól-
notowych gmina posiada jedynie jeden lokal miesz-
kalny bądź udział lokali gminnych nie przekracza 
15%. W sumie dotyczy to 40 mieszkań o łącznej 

powierzchni 2.341r42 m2. W założeniach programu 
przyjętor że mieszkania te zostaną sprzedane w 
okresie do końca 2009 roku. Szczegółowe dane 
zaprezentowane zostały w rozdziale trzecim opra-
cowania odnoszącym się do tematyki sprzedaży 
lokali mieszkalnych. Dane dotyczące komunalnych 
lokali mieszkalnych w budynkach wspólnotowych 
zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lo-
kalowej prezentuje tabela nr 3.  

 
Tabela nr 3       

Zokale kowunalne w budlnkacz wspólnotowlcz zarządzanlcz przez MDGZ 
 

liczba lokali mieszkalnych 
Lp. Adres 

 Powierzchnia 
użytkowa 

(m2)  

% udział 
Gminy 

 Powierzchnia 
użytkowa lokali 
komunalnych  

(m2)  własnościowe komunalne 

  
Rejon zarządzania 

ADM I 
         

1 11 Listopada 16     307r30 59r16% 181r80 2 4 

2 11 Listopada  39    382r30 76r09% 290r89 1 4 

3 11 Listopada 22      247r23 42r82% 105r86 1 2 

4 Armii  Krajowej 3 433r30 40r30% 174r62 3 3 

5 Armii Krajowej  5 444r60 54r57% 242r62 2 3 

6 Armii Krajowej 1   702r00 29r28% 205r55 6 2 

7 Armii Krajowej 11 236r79 22r20% 52r57 3 1 

8 Armii Krajowej 7 482r33 49r82% 240r30 3 4 

9 Buczka  3               407r80 47r00% 191r67 2 2 

10 Cicha 6 296r05 71r90% 212r86 1 3 

11 Demokratów 17     414r17 13r02% 53r92 8 1 
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12 Dworcowa 1           300r00 75r13% 225r39 1 3 

13 Dworcowa 2            613r55 24r49% 150r26 9 2 

14 Dworcowa 3          371r70 66r45% 246r99 3 3 

15 Dworcowa 4           380r26 14r59% 55r48 5 2 

16 Dworcowa 5            494r10 36r40% 179r85 3 3 

17 Franciszkańska 2    339r88 38r47% 130r75 4 2 

18 Franciszkańska 32  299r74 56r70% 169r95 2 3 

19 Franciszkańska 36  425r35 6r77% 28r80 4 0 

20 Franciszkańska 36A 373r70 4r31% 1r11 5 0 

21 Franciszkańska18   465r40 24r00% 111r70 6 2 

22 Franciszkańska20   406r90 78r10% 317r79 1 4 

23 Franciszkańska29  270r30 46r00% 124r34 2 2 

24 Hutnicza 10 403r80 38r38% 154r98 4 2 

25 Hutnicza 6 409r29 65r86% 269r56 2 5 

26 Hutnicza 8 167r00 26r11% 43r60 2 1 

27 Jedności Na. 28   276r64 29r40% 81r33 2 1 

28 Jedności Nar. 1       958r55 8r41% 80r61 9 2 

29 Jedności Nar. 17    154r52 47r72% 73r74 0 1 

30 Jedności Nar. 3     983r50 15r43% 151r75 7 2 

31 Jedności Nar. 34   731r80 11r77% 86r13 15 2 

32 Jedności Nar. 6    408r70 18r40% 75r20 3 2 

33 Jedności Nar.10    1 084r84 5r30% 57r50 7 1 

34 Jedności nar.24   520r14 22r30% 115r99 5 3 

35 Jeleniogórska 1     360r60 59r10% 213r11 3 4 

36 Kolejowa 13     483r70 75r36% 364r52 1 8 

37 Krasickiego 2  450r79 53r37% 240r59 2 3 

38 Krasińskiego 1   225r10 17r80% 40r07 2 1 

39 Obrońców Pok.2 337r10 59r83% 201r69 2 3 

40 Osiedle Huty 14 246r20 25r00% 61r55 3 1 

41 Osiedle Huty 3  284r88 20r04% 57r09 4 2 

42 Osiedle Huty 4  346r00 27r44% 94r94 4 2 

43 Osiedle Huty 6 305r00 26r72% 81r50 4 2 

44 Piastowska 13        384r60 62r74% 241r30 1 2 

45 Piastowska 22       358r92 67r63% 242r74 1 4 

46 Piastowska 24        540r75 41r40% 223r87 0 5 

47 Piastowska 36        344r30 39r07% 134r52 3 2 

48 Plac Sportowy 4 265r46 23r00% 61r06 4 2 

49 Plac Sportowy 8 307r80 71r80% 221r00 2 4 

50 Sikorskiego 3         274r90 49r68% 136r57 1 2 
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51 Sikorskiego 5         415r92 13r00% 54r07 4 1 

52 Sikorskiego 7 531r20 23r85% 126r69 4 2 

53 Sikorskiego 8 696r70 51r76% 360r61 5 2 

54 Sikorskiego 9 729r00 43r23% 315r15 8 5 

55 Sikorskiego 1           921r65 15r06% 138r80 10 3 

56 Słoneczna Pol. 1     337r40 12r21% 41r20 4 1 

57 Szosa Czeska 3 287r70 24r68% 71r00 4 1 

58 Szpitalna 2 155r02 62r97% 97r62 2 3 

59 Szpitalna 4 298r00 25r30% 75r39 3 1 

60 Waryńskiego 10    363r50 17r44% 63r39 3 1 

61 Waryńskiego 11    269r12 69r60% 187r31 2 4 

62 Waryńskiego 7      581r88 47r12% 274r18 6 6 

63 Krasińskiego 4 294r50 70r16% 206r62 1 2 

64 Pstrowskiego 1 242r73 24r16% 58r64 3 1 

65 Sikorskiego 16 125r00 50r32% 62r90 1 1 

 Razew  ADM I 26 958,95  9650,14        230,00       158,00    

 
Rejon zarządzania 

ADM II 
     

1 1 Maja 3                         378r90 60r00% 227r34 4 3 

2 1 Maja 12                               398r10 36r38% 144r83 4 0 

3 1 Maja 22         313r93 46r46% 145r85 1 3 

4 1 Maja 29   522r50 31r00% 161r98 6 3 

5 1 Maja 30         626r10 54r65% 342r16 2 4 

6 1 Maja 36        352r10 30r81% 108r48 3 1 

7 1 Maja 8          294r80 15r18% 44r75 3 1 

8 1 Maja 9          588r40 13r72% 80r73 5 1 

9 Armii Ludowej 4a  364r10 71r60% 260r70 1 4 

10 Br. Czecha 18  331r08 15r00% 49r66 3 1 

11 Br. Czecha 5    302r63 84r69% 256r30 1 3 

12 Chopina 1 291r90 72r70% 212r21 1 4 

13 Chopina 2        458r75 32r06% 147r08 2 4 

14 Chopina 3        229r77 17r00% 39r06 5 1 

15 Chopina 4        201r45 56r15% 113r11 2 3 

16 Dolna 11          226r83 59r01% 133r85 2 3 

17 Gimnazjalna 1 281r30 65r00% 182r85 3 6 

18 Górna 29 a                   247r30 12r29% 30r39 3 1 

19 Jedn. Narod. 2 494r32 38r83% 191r94 2 3 

20 Jedn. Narod. 7 847r84 17r60% 149r22 8 2 

21 Jedn. Narod. 9 492r33 11r80% 58r09 4 2 

22 Kasprowicza 25 323r19 55r31% 178r76 2 3 

23 Kilińskiego 12 370r11 84r10% 311r26 2 7 

24 Kilińskiego 7   357r74 20r50% 73r34 6 2 

25 Kilińskiego 9   580r60 18r39% 106r77 5 1 

26 Krótka 5                        184r80 47r13% 87r10 2 2 

27 Mała 2                      235r61 6r78% 15r97 4 1 

28 Mickiewicza 3                 354r10 41r66% 147r52 2 2 

29 Mickiewicza 5 239r50 19r77% 47r35 2 1 

30 Mickiewicza 9    243r90 47r64% 116r19 1 2 

31 Moniuszki 10     458r38 16r76% 76r82 4 1 

32 Moniuszki 12     259r20 55r32% 143r39 1 1 
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33 Objazdowa 4     624r93 66r55% 415r89 4 7 

34 Odrodzenia 17  243r60 19r99% 48r70 3 1 

35 Odrodzenia 2    325r41 51r00% 165r96 2 2 

36 Odrodzenia 3a  930r70 8r14% 75r76 18 2 

37 Partyzantów 4 483r83 25r80% 124r83 2 3 

38 Partyzantów 5 457r74 24r14% 110r50 5 2 

39 Partyzantów 10  350r99 63r75% 223r76 2 3 

40 Słoneczna 2       222r00 83r96% 186r39 1 3 

41 Słoneczna 4       237r70 36r43% 86r59 4 2 

42 Słowackiego 19 290r16 58r39% 169r42 2 4 

43 Słowackiego 2  231r71 50r79% 117r69 3 4 

44 Słowackiego 9 412r49 19r10% 78r79 6 2 

45 Szklana 5 297r40 93r71% 278r69 1 6 

46 Turystyczna  14            226r01 25r00% 56r50 3 1 

47 Turystyczna 12 355r40 27r85% 98r98 3 1 

48 Turystyczna 19             261r70 17r66% 46r22 2 1 

49 Turystyczna 22             420r70 31r45% 132r31 3 2 

50 Turystyczna 3   185r10 50r11% 92r75 2 2 

51 Turystyczna 4   329r41 57r86% 190r60 3 4 

52 Wiosenna 18                  313r30 80r18% 251r20 1 4 

53 Wiosenna 2                    209r45 61r83% 129r50 2 4 

54 Wiosenna 3                    283r41 24r00% 68r02 3 1 

55 Wojska Polskiego 1 211r90 44r62% 94r55 2 1 

56 Wojska Polskiego 10 245r00 21r67% 53r09 3 1 

57 Wojska Polskiego 2 313r27 19r18% 60r09 7 2 

58 Wojska Polskiego 25  458r20 59r53% 272r77 2 3 

59 Wojska Polskiego 2A 537r87 26r73% 143r77 9 3 

60 Wolności 6 288r85 37r02% 106r93 8 4 

61 Wolności 9 253r35 62r46% 158r24 2 3 

62 Wrzosowa 9                      374r01 32r08% 119r98 3 1 

63 
Wzgórze 
Paderewskiego 3    

187r40 68r00% 127r43 1 2 

64 Zdrojowa 4 300r00 77r73% 233r19 1 3 

65 Zdrojowa 8 299r60 73r17% 219r22 1 5 

 Razew  ADM II 23 014r15  9 123r37       210r00         165r00    

 Łącznie wspólnotl 49 973,10   18 773,51         440,00       323,00    

 
Ostatnią grupę lokali komunalnych stanowią mieszkania znajdujące się w budynkach wspólnotowych w 
obcym zarządzie. Zestawienie tych lokali prezentuje tabela nr 4 
 
Tabela nr 4  

Zokale kowunalne we wspólnotacz wieszkaniowlcz w obclw zarządzie 
 

Lp. Adres 
Powierzchnia 

lokalu m2 Udział Gminy % Ilość lokali 
Zarządca nieruchomo-

ści 

1 ul. Górna 8 73r2 13r95 2 
Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa 

2 ul. Jedności Nar. 5 49r54 5r23 1 Społeczna wspólnota 

3 ul. 1 Maja 35 c 38r4 5r01 1 
Wspólnota 

"Pod Szrenicą" 

4 ul. 1 Maja 49 a 76r9 13r87 2 
Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa 

5 ul. Sikorskiego 14 94r88 17r53 2 
Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa 

 Razew 332,92  8  
 

2. Prognoza dotycząca wielkości zasobów mieszkaniowych gminy w latach. 
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Na zmianę stanu gminnego zasobu mieszkaniowego 
w kolejnych latach wpływ mają następujące czyn-
niki: 
– sprzedaż budynków komunalnych 
– planowana sprzedaż lokali mieszkalnych  
– likwidacja lokali mieszkalnych położonych w 

budynkach pensjonatowych 
– budowa nowego budynku komunalnego  
– budowa nowych budynków socjalnych 
W zasobach komunalnych gmina posiada lokale 
usytuowane w budynkachr które są w fatalnym 
stanie technicznym i z uwagi na ten fakt ewentual-
ny remont obiektów byłby działaniem nieracjonal-
nym. Łącznie w 6 obiektach znajduje się 18 lokali  
o sumarycznej powierzchni użytkowej 852r13 m2. 
Obecnie lokale te zamieszkuje w sumie 45 lokato-
rów. Wysokość nakładów na ewentualne remonty 

kapitalne tych obiektów w przeliczeniu na 1 m2 
wielokrotnie przekraczałaby wysokość nakładów 
koniecznych na wybudowanie nowego lokalu 
mieszkalnego. Dodatkowo korzystne położenie dzia-
łek gruntu pozwala prognozować uzyskanie znacz-
nych środków finansowychr które mogą stanowić 
źródło finansowania budowy nowych budynków 
mieszkalnych. Sprzedaż działek gruntu wraz z bu-
dynkami wiąże się oczywiście z koniecznością prze-
kwaterowania lokatorów i uwzględnieniem faktu 
zmniejszenia stanu komunalnej substancji mieszka-
niowej. Wykaz budynków przeznaczonych do 
sprzedaży prezentuje tabela nr 5. Do ustalenia sza-
cunkowej wartości działek gruntu przyjęto aktualną 
rynkową cenę metra kwadratowego działek budow-
lanych na terenie Szklarskiej Poręby. 

 
 
Tabela nr 5 

Wlkaz nieruczowości przeznaczonlcz do sprzedażl w latacz 2008/2009 
 

Lp. Adres 
Ilość 
lokali  

 powierzchnia  
lokali  

 Ilość  
osób  

Działka 
 Uśredniona  
cena zł/m2 

 Wartość  

          nr  pow.      

1 11 Listopada 10 2 118r78 4 144/4 1 706r00 200r00 zł 341 200r00 zł 

2 Kopernika 1 2 121r15 6 136/4 1 003r00 200r00 zł 200 600r00 zł 

3 Osiedle Huty 15 3 116r80 11 13/5 811r00 200r00 zł 162 200r00 zł 

4 1 Maja 43 2 92r38 3 44/7 678r00 200r00 zł 135 600r00 zł 

5 Orzeszkowej 3 5 226r18 13 112/1 2 931r00 200r00 zł 586 200r00 zł 

6. Osiedle Podgórze 4 4 176r84 8 264/2 2 496r00 200r00 zł 499 200r00 zł 

  Razem 18 852r13 45    1 925 000r00 zł    

 
Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wspól-
notowych jest zjawiskiem pożądanym i porządkują-
cym strukturę własnościową nieruchomości. Ujed-
nolicenie struktury własnościowej znacznie uspraw-
ni procesy decyzyjne właścicieli. W sytuacji gdy w 
określonej wspólnocie gmina posiada swoje udziały 
podejmowanie decyzji jest utrudnione co wynika z 
faktu konieczności stosowania przepisów regulują-
cych gospodarkę mieniem gminnymr konstrukcję i 
realizację budżetu gminy itp. Ponadto właściciele 
mieszkań często nie posiadają jeszcze pełnej świa-
domości praw i obowiązków wynikających z faktu 
posiadania prawa własności. Sytuacja ta powodujer 
że jeżeli gmina występuje w nieruchomości w cha-
rakterze współwłaściciela utożsamiana jest często z 
podmiotem odpowiedzialnym i decyzyjnym w kwe-
stii; wykonania niezbędnych remontówr ponoszenia 
kosztów zarządu nieruchomościąr  odpowiedzialno-
ści za stan techniczny nieruchomości oraz utrzyma-
niu czystości i porządku na terenie nieruchomości i 
w jej otoczeniu. Z uwagi na te fakty program za-
kłada stymulowanie procesu sprzedaży lokali ko-
munalnych w budynkach wspólnotowych i zinten-
syfikowanie tego procesu w latach 2008/2009. W 
założeniach programu przyjętor że intensyfikacja 
sprzedaży lokali przypadać będzie na okres 2008–
2009r w kolejnych latach założono sprzedaż na 

stabilnym niskim poziomie. Szerzej kwestię plano-
wanej sprzedaży omówiono w rozdziale trzecim 
programu. 
Gmina posiada dwa lokale w budynkach pensjona-
towych. Jeden z tych pensjonatów nie funkcjonuje 
i jest przeznaczony do sprzedażyr natomiast drugi 
pełni funkcję pensjonatu. Rodziny zamieszkujące 
lokale mieszkalne położone w tych obiektach zo-
staną przesiedlone najpóźniej do miesiąca września 
2008 roku. Po opuszczeniu mieszkań przez dotych-
czasowych lokatorówr zostaną one wykreślone ze 
stanu gminnego zasobu mieszkaniowego i nie będą 
w przyszłości pełnić funkcji mieszkaniowych. 
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego nastąpi w 
latach 2009–2010. W tym okresie planuje się od-
danie do użytku trzech nowych budynków miesz-
kalnychr w tym dwóch socjalnychr o łącznej po-
wierzchni 2705r64 m2. W sumie w tym okresie 
czasu oddanych zostanie 68 nowych lokali miesz-
kalnych. Nowe mieszkania są niezbędne dla uzdro-
wienia sytuacji mieszkaniowej mieszkańców Szklar-
skiej Poręby. Obecnie ruch mieszkaniowy odbywa 
się jedynie w obrębie istniejącej stałej substancji 
mieszkaniowejr co powoduje systematyczne wy-
dłużanie listy osób oczekujących na przydział lokalu 
mieszkalnego.  
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Kolejnym argumentem przemawiającym za podję-
ciem decyzji o budowie nowych lokali mieszkalnych 
jest dramatyczny stan techniczny budynków so-
cjalnych zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego.  
Z uwagi na bezpieczeństwo osób zamieszkujących 
te obiekty koniecznym jest niezwłoczne przekwate-
rowanie tych rodzin. Stan techniczny omawianych 
obiektów oraz technologia wykonaniar popularnie 
zwanymi „barakami”r budynków dyskwalifikuje je 
do przeprowadzenia remontów kapitalnych. Budyn-
ki te zostaną rozebraner a działka gruntu wykorzy-
stana zostanie do posadowienia nowych obiektów. 
Budowa nowych obiektów socjalnych pozwoli na 
przekwaterowanie lokatorów zajmujących obecnie 
pełnowartościowe lokale mieszkalner którzy syste-
matycznie nie wywiązują się ze swoich obowiąz-
ków w zakresie uiszczania opłat czynszowych. 
Kwestia zaległości w płatnościach czynszur a także 
opłat stanowiących odszkodowanie właściciela za 
bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego jest 
niezwykle ważna. Poziom zadłużenia mieszkańców 
miasta z tych tytułów jest stały i wynosi ok. 
550.000 zł. Wartość ta w poszczególnych okre-
sach czasu nieznacznie się zmienia mimo zintensy-
fikowania windykacji należnościr w miejsce windy-
kowanych kwot pojawiają się nowe zaległości. 
Skuteczna windykacja zaległości czynszowych bez 
możliwości wykwaterowania nierzetelnych lokato-
rów do lokali o obniżonym standardzie jest niemoż-
liwa. Obecnie do realizacji oczekują trzy wyroki 
eksmisyjner łączne zadłużenie lokatorów objętych 
tymi wyrokami wynosi kwotę  42 250 złr egzeku-
cja tych wyroków może nastąpić jedynie po 
uprzednim wskazaniu lokalu socjalnego przez Gmi-
nę. Osiem kolejnych prawomocnych  nakazów za-
płaty stanowi podstawę do uzyskania kolejnych 
wyroków eksmisyjnychr ponadto aktualnie toczy 
się kolejnych dziewięć procesów. Jedną z konse-
kwencji nieregulowania opłat czynszowych jest 
wypowiedzenie umowy najmu jednakże bez możli-
wości skutecznego wyegzekwowania tego wypo-
wiedzenia fakt ten jedynie powoduje przekwalifi-
kowanie tytułu zadłużenia z zaległości czynszowych 
na zaległości z tytułu bezumownego zajmowania 
lokalu. Obecnie prowadzone czynności windykacyj-
ne prowadzone są głównie w celu zabezpieczenia 
prawnego gminy przed ewentualnym przedawnie-
niem roszczeń. 
Mając na uwadze powyższe argumenty zadanie 
polegające na wybudowaniu nowych obiektów 
mieszkalnych nabiera szczególnego znaczenia i jest 
zadaniem priorytetowym. 
Realizacja tego przedsięwzięcia odbywać się będzie 
etapowo na przestrzeni lat 2008–2010. Do końca 
bieżącego roku sporządzona zostanie dokumentacja 
projektowa i uzyskane zostaną wszystkie stosowne 
uzgodnienia i pozwolenia. W roku 2009 planowane 
jest  oddanie do użytku dwóch budynkówr w tym 
jednego socjalnegor natomiast w kolejnym roku 
oddany zostanie drugi budynek socjalny. 
Założenia szczegółowe przykładowego projektu 
budynku socjalnego: 
Budynek socjalny w technologii drewnianej  o łącz-
nej powierzchni użytkowej  962r82 m2. 

Budynek zawiera 26 lokali mieszkalnychr w tym: 
– mieszkania jednoizbowe o pow. 19r79 m2 –  

3 szt. 
– mieszkania jednoizbowe o pow. 27r42 m2 –  

2 szt. 
– mieszkania dwuizbowe o pow. 29r11 m2 –  

15 szt. 
– mieszkania trzyizbowe o pow. 40r02 m2 –  

6 szt. 
Szacunkowy ogólny koszt budowy budynku socjal-
nego wraz z przygotowaniem dokumentacji za-
mknie sięr wg stawek obowiązujących na chwilę 
sporządzania niniejszego dokumentur w kwocie 
2.175.206 złr co w przeliczeniu na 1 m2 po-
wierzchni użytkowej wyniesie ok. 2 260 zł. Aktual-
na wartość odtworzeniowa dla miasta Szklarska 
Poręba wynosi 3002 zł/m2 
Na wyżej wyliczoną kwotę składają się następujące 
koszty: 
1. Budowa budynku socjalnego  realizowana w 

trzech etapachr nie zawiera kosztów przygoto-
wania dokumentacji do pozwolenia na budowę. 
Realizacja wszystkich etapów zamyka się w 
kwocie 2.099.000 zł. Termin realizacji jednego 
budynku ok. 3r5 m-car bez zaliczania okresu 
przygotowania dokumentacjir przetargur podpi-
sania umowy itp. 

2. Szacunkowy koszt zakupu powtarzalnego pro-
jektu (projektowanie każdego kolejnego budynku 
nie wymaga nowych nakładów) zamknie się w 
granicach 25.000 zł. 

3. Koszt przygotowania dokumentówr bez kosztów 
projektowychr niezbędnych do uzyskania po-
zwolenia na budowę: 
a. mapka do celów projektowych    1 000r00 zł 
b. moc przyłączeniowa – 182 KW (26 lokali  

x 7 KW) x 133 zł                     24 206r00 zł 
c. przygotowanie specyfikacji przetargowej 
                                                    5 000r00 zł  
d. inspektor nadzoru (licząc 1% od wartości in-

westycji)                                 21 000r00 zł 
Razew:                                       51 206,00 zł  

Proponowana lokalizacja i termin realizacji: 
• Budynek przy ul. Waryńskiego – działka gruntu 

nr 176/2 obręb 2r termin realizacji 2009 rok 
• Budynek przy ul. Piastowskiej – działka gruntu 

nr 178/2/obręb 3r termin realizacji 2010 rok. 
Budowa budynku komunalnego w technologii mu-
rowanej o powierzchni użytkowej ok. 780 w2. 
Budynek zawiera 16 lokali mieszkalnych w tym: 
– mieszkania jednoizbowe o pow. 25r00 m2  

– 3 szt. 
– mieszkania dwuizbowe o pow. 45r00 m2  

– 5 szt. 
– mieszkania trzyizbowe o pow. 60r00 m2  

– 8 szt. 
Szacunkowy ogólny koszt budowy budynku komu-
nalnego wraz z przygotowaniem dokumentacji za-
mknie się w kwocie 2 342 340 złr co w przelicze-
niu na 1 m2 powierzchni użytkowej wyniesie  
3 003  zł. 
Na wyżej wyliczoną kwotę składają się następujące 
koszty: 
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1. Realizacja projektu – koszt budowy  
2 270 000r00 zł    

2. Projekt budowlany                     25 000r00 zł 
3. Koszt przygotowania dokumentów  niezbędnych 

do uzyskania pozwolenia na budowę: 
1) mapka do celów projektowych    1 000r00 zł 
2) moc przyłączeniowa – 80 KW (16 lokali  

x 5 KW)  x 133 zł                 10 640r00 zł 
3) opłata przyłączeniowa do sieci gazowej 

4 000r00 zł 
4) przygotowanie specyfikacji przetargowej     

5 000r00 zł  
5) kosztorysy                              4 000r00 zł 

6) inspektor nadzoru (licząc 1% od wart. inwe-
stycji – 2 270 000)        22 700r00 zł 

7) Razew:                                   2 342 340,00 zł  
Proponowana lokalizacja i termin realizacji: 
• Budynek zlokalizowany przy ul. Zdrojowej – 

działka gruntu nr 139 obręb 5r termin realizacji 
2009 rok 

Szczegółową lokalizację wszystkich budynków 
prezentują mapki stanowiące załączniki do progra-
mu.  
Uwzględniając powyższe czynniki zmniejszające  
i zwiększające mieszkaniowy zasób gminyr jego 
zmiana stanu zaprezentowana została w tabeli nr 6  

 
Tabela nr 6   

Prognoza zwianl stanu liczbl lokali i powierzczni gwinnego zasobu wieszkaniowego 
 

Stan początkowy Zmniejszenia Zwiększenia Stan końcowy Lp. Okres 
lokale powierzchnia lokale powierzchnia lokale powierzchnia lokale powierzchnia 

1. 2008 482 24923r64 44 2343r81 0 0 438 22579r83 

2. 2009 438 22579r83 43 2232r66 42 1742r82 437 22089r99 

3. 2010 437 22089r99 5 250 26 780 458 22619r99 

4. 2011 458 22619r99 5 250 0 0 453 22369r99 

5. 2012 453 22369r99 5 250 0 0 448 22119r99 

      Łącznie 102 5326,47 68 2522,82     
 
II. Analiza potrzeb oraz plan rewontów i woderni-
zacji wlnikającl ze stanu tecznicznego budln-
ków i lokali, z podziałew na kolejne lata 

Stan techniczny większości budynkówr w których 
zlokalizowane są komunalne lokale mieszkaniowe 
jest bardzo zły. Przyczyny takiego stanu wynikają 
przede wszystkim z wieku tych obiektów i niestety 

rabunkowej gospodarce prowadzonej przez ostatnie 
kilkadziesiąt lat. W okresie tym nie przeprowadzano 
remontów bieżących i kapitalnychr nie modernizo-
wano obiektówr co przy agresywnym górskim kli-
macie w szybkim tempie pogarszało ich stan tech-
niczny.  

 
Tabela nr 7 
 

Struktura wiekowa budlnków zawierająclcz kowunalne lokale wieszkalne wg roku budowl. 
 

Lata budowy do 1900 1901–1945 1946–1965  1966–1985 1986–2004 2005–2007 
Wskaźnik  

struktury % 
30r9 64r0 1r7 2r8 0 0r6 

 
Jak widać z powyższej prezentacji blisko 95% 
obiektów wybudowano w okresie przedwojennym. 
W ostatnich latach zauważalna jest pozytywna 
tendencjar szczególnie w odniesieniu do obiektów 
wspólnotowychr wzrostu ilości wykonywanych 
remontów budynków szczególnie w zakresie ele-
wacji i wymiany dachów. Jednakże nadal tempo 
tych prac jest niewystarczające i dlatego Gmina 
zamierza w kolejnych latach podjąć działania mają-

ce na celu zintensyfikowanie prac remontowych 
pozwalających na znaczne postępy w odtworzeniu 
substancji mieszkaniowej. W tym celu wyselekcjo-
nowano obiektyr które najpilniej wymagają prze-
prowadzenia remontów. Syntetyczny plan rzeczo-
wo finansowy prognozowanych prac remontowych 
w ujęciu rodzajowym i chronologicznym przedsta-
wia tabela nr 8. 

 
Tabela nr 8    

Slntetlczne zestawienie nakładów rewontowlcz w latacz 
 

Prognozowane nakłady w latach 
Lp. Rodzaj remontu 2008 2009 2010 2011 2012 

1. dachy 355 000r00 zł  118 000r00 zł  524 000r00 zł  416 000r00 zł  457 000r00 zł  

2. elewacje   59 000r00 zł    62 000r00 zł  111 000r00 zł    95 000r00 zł  134 000r00 zł  

3. klatki schodowe     3 400r00 zł    18 100r00 zł    16 300r00 zł      8 700r00 zł    15 000r00 zł  

4. schody     3 000r00 zł      3 700r00 zł    10 500r00 zł    10 600r00 zł      8 600r00 zł  
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5. 
odwodnienia bu-
dynków      2 400r00 zł     14 800r00 zł       8 500r00 zł     13 300r00 zł      13 000r00 zł  

6. 
przewody komi-
nowe    15 000r00 zł     15 000r00 zł     27 200r00 zł     33 100r00 zł      20 400r00 zł  

7. instalacje gazowe      5 800r00 zł       3 300r00 zł     13 200r00 zł     11 700r00 zł      13 300r00 zł  

8. instalacje wodne    13 000r00 zł     17 600r00 zł     12 300r00 zł       8 600r00 zł        4 800r00 zł  

9. 
instalacje elek-
tryczne    12 300r00 zł       6 600r00 zł       5 000r00 zł       9 000r00 zł      15 200r00 zł  

10. balkony    18 000r00 zł       6 000r00 zł     12 000r00 zł       6 000r00 zł      11 000r00 zł  

 Łącznie  486 900,00 zł   265 100,00 zł   740 000,00 zł   612 000,00 zł    692 300,00 zł  

 

Szczegółowy zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem dokładnej lokalizacji obiektów prezen-
tuje tabela nr 9. 
 
Tabela nr 9 

Destawienie prognozowanlcz rewontów wg rodzaju w latacz 2008-2012 
 w układzie szczegółowlw 

 
 2008 

       Gmina 

 Adres Pow. użytkowa   Wartość  Udział  Kwota  

Lp. daczl           355 000,00 zł  

1. Chopina 3                221r56          35 000r00 zł  17r00%            6 000r00 zł  

2. 1 Maja 9                562r74          18 000r00 zł  13r72%            2 000r00 zł  

3. Krótka 5                184r80          30 000r00 zł  47r13%          14 000r00 zł  

4. Kilińskiego 12                370r11         100 000r00 zł  84r10%          84 000r00 zł  

5. Kasprowicza 25                323r19          25 000r00 zł  55r31%          14 000r00 zł  

6. Armii  Ludowej 4a                364r10          40 000r00 zł  73r27%          29 000r00 zł  

7. Osiedle Huty 14                228r90          20 000r00 zł  25r00%            5 000r00 zł  

8. Hutnicza 10                390r50          15 000r00 zł  38r38%            6 000r00 zł  

9. 11 Listopada 22                247r23          40 000r00 zł  42r82%          17 000r00 zł  

10. 11 Listopada 16                307r30          40 000r00 zł  59r16%          24 000r00 zł  

11. Dworcowa 1                300r00          48 000r00 zł  75r13%          36 000r00 zł  

12. Franciszkańska 36A                373r70          50 000r00 zł  4r31%            2 000r00 zł  

13. Piastowska 22                358r92          35 000r00 zł  67r63%          24 000r00 zł  

14. Dworcowa 2                613r55          80 000r00 zł  24r49%          20 000r00 zł  

15. Obrońców Pokoju 2                337r10          70 000r00 zł  59r83%          42 000r00 zł  

16. Krótka 7                167r80          30 000r00 zł  100r00%          30 000r00 zł  

 elewacje        59 000,00 zł  

1. 1 Maja 12                390r30          40 000r00 zł  36r38%          15 000r00 zł  

2. Jedności Narodowej 28                276r64          30 000r00 zł  29r40%            9 000r00 zł  

3. Jedności Narodowej 34                731r80         120 000r00 zł  11r77%          14 000r00 zł  

4. Jedności Narodowej 24                520r14          40 000r00 zł  22r30%            9 000r00 zł  

5. Obrońców Pokoju 2                337r10          20 000r00 zł  59r83%          12 000r00 zł  

6. klatki sczodowe          3 400,00 zł  

7. Mickiewicza 5                235r84            1 500r00 zł  19r77%              300r00 zł  

8. Chopina 2                458r75            1 000r00 zł  32r06%              300r00 zł  
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9. Turystyczna 3                185r10            4 000r00 zł  50r11%            2 000r00 zł  

10. Odrodzenia 3a                930r70          10 000r00 zł  8r14%              800r00 zł  

 sczodl          3 000,00 zł  

1. Objazdowa 4                624r93               500r00 zł  66r55%        300r00 zł  

2. Hutnicza 10                390r50            7 000r00 zł  38r38%            2 700r00 zł  

 odwodnienia i izolacje          2 400,00 zł  

1. Jedności Narodowej 34                731r80          20 000r00 zł  11r77%            2 400r00 zł  

 kowinl i wsadl        15 000,00 zł  

1. Waryńskiego 10                363r50            4 000r00 zł  100r00%            4 000r00 zł  

2. 1 Maja 29                471r00            3 500r00 zł  100r00%            3 500r00 zł  

3. Jedności  Narodowej 17                154r52            4 000r00 zł  100r00%            4 000r00 zł  

4. Słoneczna 2                191r20            2 000r00 zł  100r00%            2 000r00 zł  

5. Hutnicza 10                390r50            4 000r00 zł  38r38%            1 500r00 zł  

 instalacje gazowe                  5 800r00 zł  

1. Osiedle Huty 3                278r93            4 500r00 zł  20r04%              900r00 zł  

2. Jedności Narodowej 1                958r55            8 000r00 zł  8r41%              700r00 zł  

3. Kilińskiego 12                370r11            5 000r00 zł  84r10%            4 200r00 zł  

 instalacje wodne        13 000,00 zł  

1. Turystyczna 14                226r01            2 000r00 zł  25r00%              500r00 zł  

2. Objazdowa 4                624r93            5 000r00 zł  66r55%            3 300r00 zł  

3. Jedności Narodowej 10             1 084r84          13 000r00 zł  5r30%              700r00 zł  

4. Piastowska 22                358r92            2 000r00 zł  67r63%            1 300r00 zł  

5. Krasickiego 2                332r62            6 000r00 zł  53r37%            3 200r00 zł  

6. Pstrowskiego 1                242r73            4 000r00 zł  100r00%            4 000r00 zł  

 instalacje elektrlczne        12 300,00 zł  

1. Jedności Narodowej 10              1 084r84            1 600r00 zł  100r00%            1 600r00 zł  

2. Dworcowa 4                 380r26            1 600r00 zł  100r00%            1 600r00 zł  

3. Jedn. Nar.2                 348r35            2 000r00 zł  100r00%            2 000r00 zł  

4. Odrodzenia 3                 930r70            2 000r00 zł  100r00%            2 000r00 zł  

5. Gimnazjalna 1                281r30            2 000r00 zł  100r00%            2 000r00 zł  

6. Szpitalna 2                131r89            5 000r00 zł  62r97%            3 100r00 zł  

 balkonl        18 000,00 zł  

1. Zdrojowa 4                 238r50            5 000r00 zł  100r00%            5 000r00 zł  

2. 11 Listopada16                 307r30            5 000r00 zł  100r00%            5 000r00 zł  

3. Obrońców Pokoju  2                337r10            8 000r00 zł  100r00%            8 000r00 zł  

    Razew   486 900,00 zł 

 2009 

       Gmina 

 Adres Pow. użytkowa   Wartość  Udział Kwota 

lp. daczl           118 000,00 zł  

1. Mickiewicza9                562r74          40 000r00 zł  47r64%          19 000r00 zł  

2. Turystyczna 19                261r70          30 000r00 zł  17r66%            5 000r00 zł  
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3. 1 Maja 29 (dach płaski)                471r00          30 000r00 zł  41r85%          13 000r00 zł  

4. Sikorskiego 7                461r70          55 000r00 zł  40r90%          22 000r00 zł  

5. Dworcowa 4                380r26          20 000r00 zł  14r59%            3 000r00 zł  

6. Jedności Narodowej 28                276r64          20 000r00 zł  29r40%            6 000r00 zł  

7. Sikorskiego 3                234r65          12 000r00 zł  49r68%            6 000r00 zł  

8. Karmi Krajowej 1                702r00         150 000r00 zł  29r28%          44 000r00 zł  

 elewacje       62 000,00 zł  

1. Dworcowa 2                613r55          60 000r00 zł  24r49%          15 000r00 zł  

2. Szpitalna 4                252r20          25 000r00 zł  25r30%            6 000r00 zł  

3. Sikorskiego 7                461r70          50 000r00 zł  40r90%          20 000r00 zł  

4. Plac Sportowy 4                272r01          80 000r00 zł  25r80%          21 000r00 zł  

 klatki sczodowe             18 100,00 zł  

 Mickiewicza 9                243r90            3 000r00 zł  47r64%            1 400r00 zł  

 Dworcowa 5                494r10          17 000r00 zł  36r40%            6 200r00 zł  

 Dworcowa 3                371r70            5 000r00 zł  66r45%            3 300r00 zł  

 Jedności Narodowej 1                958r55          30 000r00 zł  8r41%            2 500r00 zł  

 Jedności Narodowej 2                348r35            5 000r00 zł  38r83%            2 000r00 zł  

 Franciszkańska 2                339r88            7 000r00 zł  38r47%            2 700r00 zł  

 sczodl         3 700,00 zł  

1. 1 Maja 22                313r93            4 000r00 zł  46r46%            1 900r00 zł  

2. Plac Sportowy 4                336r37            7 000r00 zł  25r80%            1 800r00 zł  

 odwodnienia i izolacje       14 800,00 zł  

1. Armii Czerwonej 24                215r49          10 000r00 zł  100r00%          10 000r00 zł  

2. Mickiewicza 9                243r90          10 000r00 zł  47r64%            4 800r00 zł  

 kowinl i wsadl       15 000,00 zł  

1. Kolejowa 9                269r09            6 000r00 zł  100r00%            6 000r00 zł  

2. Demokratów 1                281r17            1 000r00 zł  100r00%            1 000r00 zł  

3. Osiedle Podgórze 15                188r09            6 000r00 zł  100r00%            6 000r00 zł  

4. Górna 24                158r83            2 000r00 zł  100r00%            2 000r00 zł  

 instalacje gazowe                3 300,00 zł  

 Partyzantów 5                435r88          20 000r00 zł  16r60%            3 300r00 zł  

 instalacje wodne       17 600,00 zł  

1. Kilińskiego 7                357r74          10 000r00 zł  25r00%            2 500r00 zł  

2. Krótka 5                184r80            9 000r00 zł  47r13%            4 200r00 zł  

3. Hutnicza 6                339r29            5 000r00 zł  65r86%            3 300r00 zł  

4. Dworcowa 2                613r55            4 000r00 zł  24r49%            1 000r00 zł  

5. Piastowska 36                344r30            3 000r00 zł  39r07%            1 200r00 zł  

6. Sikorskiego 9                660r89          12 000r00 zł  44r88%            5 400r00 zł  

 instalacje elektrlczne         6 600,00 zł  

1. Partyzantów 4                492r94            2 000r00 zł  100r00%            2 000r00 zł  

2. Turystyczna 4                329r41            8 000r00 zł  57r86%            4 600r00 zł  

 balkonl         6 000,00 zł  
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1. Franciszkańska 29                270r30            3 000r00 zł  100r00%            3 000r00 zł  

2. Jedn. Nar. 28                 276r64            3 000r00 zł  100r00%            3 000r00 zł  

    Razew   265 100,00 zł 

 2010 

lp.       Gmina 

 Adres Pow. użytkowa   Wartość  Udział Kwota 

 daczl           524 000,00 zł  

1. Gimnazjalna 1                281r30        110 000r00 zł  65r00%          71 000r00 zł  

2. Objazdowa 4                624r93          80 000r00 zł  66r55%          53 000r00 zł  

3. Chopina 4                201r45          30 000r00 zł  56r15%          17 000r00 zł  

4. Partyzantów 5                435r88          50 000r00 zł  16r60%            8 000r00 zł  

5. Cicha 6                296r05          50 000r00 zł  71r90%          36 000r00 zł  

6. Słowackiego 19                227r58          20 000r00 zł  58r39%          12 000r00 zł  

7. 1 Maja 36                352r10          50 000r00 zł  30r81%          15 000r00 zł  

8. Osiedle Huty 3                278r93         50 000r00 zł  20r04%          10 000r00 zł  

9. Słowackiego 9                412r80          40 000r00 zł  19r10%            8 000r00 zł  

10. Waryńskiego 7                523r46          80 000r00 zł  47r12%          38 000r00 zł  

11. Turystyczna 20                286r86          80 000r00 zł  100r00%          80 000r00 zł  

12. Górna 9                173r30          40 000r00 zł  100r00%          40 000r00 zł  

13. Zdrojowa 3a                183r80          50 000r00 zł  100r00%          50 000r00 zł  

14. Turystyczna 4                329r41          45 000r00 zł  57r86%          26 000r00 zł  

15. 1 Maja 30                502r40         110 000r00 zł  54r65%          60 000r00 zł  

 elewacje         111 000,00 zł  

1. 1 Maja 22                313r93          40 000r00 zł  46r46%          19 000r00 zł  

2. Piastowska 22                358r92          20 000r00 zł  67r63%          13 000r00 zł  

3. 1 Maja 3                339r71          35 000r00 zł  45r14%          16 000r00 zł  

4. Wojska Polskiego 2                431r21          50 000r00 zł  19r18%          10 000r00 zł  

5. Wojska Polskiego 2a                446r90          30 000r00 zł  26r73%            8 000r00 zł  

6. Partyzantów 5                435r88          45 000r00 zł  16r60%            7 000r00 zł  

7. Szpitalna 2                131r89          25 000r00 zł  62r97%          16 000r00 zł  

8. 1 Maja 36                352r10          35 000r00 zł  30r81%          11 000r00 zł  

9. Chopina 4                201r45          20 000r00 zł  56r16%          11 000r00 zł  

 klatki sczodowe             16 300,00 zł  

 Kilińskiego 7                357r74            9 000r00 zł  20r50%            1 800r00 zł  

 Partyzantów 5                435r88          17 000r00 zł  16r60%            2 800r00 zł  

 Moniuszki 10                399r84            3 000r00 zł  16r76%              500r00 zł  

 Jedności Narodowej 6                398r15            4 000r00 zł  18r40%              700r00 zł  

 Wojska Polskiego 2                431r21            6 000r00 zł  19r18%            1 200r00 zł  

 Wojska Polskiego 2a                446r90            6 000r00 zł  26r73%            1 600r00 zł  

 Dworcowa 1                300r00            4 000r00 zł  75r13%            3 000r00 zł  

 Franciszkańska 20                406r90            6 000r00 zł  78r10%            4 700r00 zł  

 sczodl          10 500,00 zł  
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1. Kilińskiego 12                370r11            5 000r00 zł  84r10%            4 200r00 zł  

2. Szklana 5                266r00            3 000r00 zł  93r71%            2 800r00 zł  

3. Zdrojowa 3a                183r80            3 500r00 zł  100r00%            3 500r00 zł  

 odwodnienia i izolacje            8 500,00 zł  

1. Górna 24                158r83            6 000r00 zł  100r00%            6 000r00 zł  

2. Turystyczna 22                420r70            8 000r00 zł  31r45%            2 500r00 zł  

 kowinl i wsadl          27 200,00 zł  

1. Morcinka 1                190r70            3 000r00 zł  100r00%            3 000r00 zł  

2. Odrodzenia 20                200r05            8 000r00 zł  100r00%            8 000r00 zł  

3. Turystyczna 20                286r86            5 000r00 zł  100r00%            5 000r00 zł  

4. Cicha 6                296r05            5 000r00 zł  71r90%            3 500r00 zł  

5. Osiedle Huty3                278r93            6 000r00 zł  20r04%            1 200r00 zł  

 11 Listopada 39                382r30            8 000r00 zł  81r53%            6 500r00 zł  

 instalacje gazowe             13 200,00 zł  

 Wiosenna 2                209r45           8 000r00 zł  61r83%            5 000r00 zł  

 11 Listopada 39                382r30          10 000r00 zł  81r53%            8 200r00 zł  

 instalacje wodne          12 300,00 zł  

1. 1 Maja 36                352r10            6 000r00 zł  30r81%            1 800r00 zł  

2. 1 Maja 29                471r00            8 000r00 zł  31r00%            2 500r00 zł  

3. Morcinka 1a                123r66            8 000r00 zł  100r00%            8 000r00 zł  

 instalacje elektrlczne            5 000,00 zł  

1. Franciszkańska 11                260r72            5 000r00 zł  100r00%            5 000r00 zł  

 balkonl          12 000,00 zł  

1. Odrodzenia 20                200r05            6 000r00 zł  100r00%            6 000r00 zł  

2. Zdrojowa 3a                183r80            6 000r00 zł  100r00%            6 000r00 zł  

    Razew   740 000,00 zł  

 2011 

       Gmina 

 Adres Pow. użytkowa   Wartość  Udział Kwota 

 daczl           416 000,00 zł  

1. Franciszkańska 32                299r74          80 000r00 zł  56r70%          45 000r00 zł  

2. Waryńskiego 11                269r12          25 000r00 zł  69r60%          17 000r00 zł  

3. Armii Krajowej 5                382r60          80 000r00 zł  54r57%          44 000r00 zł  

4. Krasickiego 2                332r62          60 000r00 zł  53r37%          32 000r00 zł  

5. Wiosenna 2                209r45          20 000r00 zł  61r83%          12 000r00 zł  

6. Zdrojowa 4                238r50          45 000r00 zł  77r73%          35 000r00 zł  

7. Armii Krajowej 3                340r08         100 000r00 zł  40r30%          40 000r00 zł  

8. Piastowska 24                535r13         100 000r00 zł  41r40%          41 000r00 zł  

9. Sikorskiego 1                921r65          50 000r00 zł  15r06%            8 000r00 zł  

10. Morcinka 1a                123r66          40 000r00 zł  100r00%          40 000r00 zł  

11. Wolności 9                253r35          60 000r00 zł  62r46%          37 000r00 zł  

12. Zdrojowa 8                242r60          50 000r00 zł  100r00%          50 000r00 zł  
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13. Słoneczna 4                229r70          40 000r00 zł  36r43%          15 000r00 zł  

 elewacje          95 000,00 zł  

1. Dworcowa 3                371r70          60 000r00 zł  66r45%          40 000r00 zł  

2. Dworcowa 4                380r26          80 000r00 zł  14r59%          12 000r00 zł  

3. 1 Maja 9                234r65          20 000r00 zł  49r68%          10 000r00 zł  

4. Sikorskiego 1                921r65        120 000r00 zł  15r06%          18 000r00 zł  

5. Wolności 6                537r90          40 000r00 zł  37r02%          15 000r00 zł  

 klatki sczodowe                8 700,00 zł  

 Dworcowa 4                380r26            8 000r00 zł  14r59%            1 200r00 zł  

 Objazdowa 4                624r93            6 000r00 zł  66r55%            4 000r00 zł  

 Odrodzenia 17                243r60            3 000r00 zł  19r99%              600r00 zł  

 Wojska Polskiego 1                176r00            1 500r00 zł  44r62%              700r00 zł  

 Wojska Polskiego 25                286r24            2 500r00 zł  59r53%            1 500r00 zł  

 Plac Sportowy 4                272r01            3 000r00 zł  23r00%              700r00 zł  

 sczodl          10 600,00 zł  

1. Armii Krajowej 5                382r60            8 000r00 zł  54r57%            4 400r00 zł  

2. Odrodzenia 20                200r05            5 000r00 zł  100r00%            5 000r00 zł  

3. Dworcowa 4                380r26            8 000r00 zł  14r59%            1 200r00 zł  

 odwodnienia i izolacje          13 300,00 zł  

1. Turystyczna 20                286r86            6 000r00 zł  100r00%            6 000r00 zł  

2. Zdrojowa 8                242r60          10 000r00 zł  73r17%            7 300r00 zł  

 kowinl i wsadl          33 100,00 zł  

1. Armii Krajowej 5                382r60          15 000r00 zł  54r57%            8 200r00 zł  

2. Franciszkańska 32                299r74          12 000r00 zł  56r70%            6 800r00 zł  

3. Armii Krajowej 3                340r08          12 000r00 zł  40r30%            4 800r00 zł  

4. Objazdowa 4                624r93          20 000r00 zł  66r55%          13 300r00 zł  

 instalacje gazowe             11 700,00 zł  

 Krasińskiego 4                294r50            8 000r00 zł  70r16%            5 600r00 zł  

 Odrodzenia 2                325r41          12 000r00 zł  51r00%            6 100r00 zł  

 instalacje wodne            8 600,00 zł  

1. 1-go Maja 22                313r93            5 000r00 zł  46r46%            2 300r00 zł  

2. Franciszkańska 2                339r88            4 000r00 zł  31r00%            1 200r00 zł  

3. Jedności Narodowej 6                398r15            8 000r00 zł  18r40%            1 500r00 zł  

4. Obrońców Pokoju 2                337r10           6 000r00 zł  59r83%            3 600r00 zł  

 instalacje elektrlczne            9 000,00 zł  

1. Górna 9            4 000r00 zł  100r00%            4 000r00 zł  

2. Partyzantów 4                 492r94            3 000r00 zł  100r00%            3 000r00 zł  

3. Morcinka 1            2 000r00 zł  100r00%            2 000r00 zł  

 balkonl            6 000,00 zł  

1. Zdrojowa 8                299r60            6 000r00 zł  100r00%            6 000r00 zł  

    Razew   612 000,00 zł 
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 2012 

       Gmina 

Lp. Adres Pow. użytkowa   Wartość  Udział Kwota 

 daczl           457 000,00 zł  

1. Krasińskiego 4                294r50          50 000r00 zł  70r16%          35 000r00 zł  

2. Franciszkańska 18                465r40          50 000r00 zł  24r02%          12 000r00 zł  

3. Odrodzenia 2                325r41         100 000r00 zł  51r00%          51 000r00 zł  

4. Szklana 5                266r00         150 000r00 zł  93r71%        141 000r00 zł  

5. Kolejowa 9                269r09          90 000r00 zł  100r00%          90 000r00 zł  

6. Szosa Czeska 3                237r90          50 000r00 zł  24r68%          12 000r00 zł  

7. Sikorskiego 9                412r80         100 000r00 zł  19r10%          19 000r00 zł  

8. Osiedle Podgórze 15                188r09          60 000r00 zł  100r00%          60 000r00 zł  

9. Mickiewicza 3                243r90          90 000r00 zł  41r66%          37 000r00 zł  

 elewacje         134 000,00 zł  

1. Jeleniogórska 1                360r60          40 000r00 zł  63r98%          26 000r00 zł  

2. Partyzantów 10                350r99          35 000r00 zł  63r75%          22 000r00 zł  

3. Hutnicza 10                390r50          50 000r00 zł  38r38%          19 000r00 zł  

4. Słoneczna 2                191r20          40 000r00 zł  83r96%          34 000r00 zł  

5. Piastowska 36                344r30          60 000r00 zł  39r07%          23 000r00 zł  

6. Mickiewicza 3                243r90          25 000r00 zł  41r66%          10 000r00 zł  

 klatki sczodowe             15 000,00 zł  

 Turystyczna 22                420r70            4 000r00 zł  31r45%            1 300r00 zł  

 Słoneczna 4                229r70            3 500r00 zł  36r43%            1 300r00 zł  

 Mickiewicza 3                243r90            8 000r00 zł  41r66%            3 300r00 zł  

 Sikorskiego 9                660r89          18 000r00 zł  44r88%            8 000r00 zł  

 Osiedle Huty 4                339r41            4 000r00 zł  27r56%            1 100r00 zł  

 sczodl            8 600,00 zł  

1. 11 Listopada 39                382r30          10 000r00 zł  76r09%            7 600r00 zł  

2. Sikorskiego 9                412r80            5 000r00 zł  19r10%            1 000r00 zł  

 odwodnienia i izolacje          13 000,00 zł  

1. Gimnazjalna 1                281r30          20 000r00 zł  65r00%          13 000r00 zł  

 kowinl i wsadl          20 400,00 zł  

1. Sikorskiego 9                660r89          10 000r00 zł  19r10%            1 900r00 zł  

2. Szklana 5                266r00          10 000r00 zł  93r71%            9 400r00 zł  

3. Odrodzenia 2                325r41            8 000r00 zł  51r00%            4 100r00 zł  

4. Osiedle Podgórze 15                188r09            5 000r00 zł  100r00%            5 000r00 zł  

 instalacje gazowe             13 300,00 zł  

 Objazdowa 4                624r93          20 000r00 zł  66r55%          13 300r00 zł  

 instalacje wodne            4 800,00 zł  

1. Wiosenna 2                209r45            3 000r00 zł  61r83%            1 800r00 zł  

2. Kolejowa 13                480r20            4 000r00 zł  75r36%            3 000r00 zł  

 instalacje elektrlczne          15 200,00 zł  
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1. Kolejowa 9                269r09            6 000r00 zł  100r00%            6 000r00 zł  

2. Obr. Pok. 2                 337r10            8 000r00 zł  100r00%            8 000r00 zł  

3. Piastowska 36                344r30            3 000r00 zł  39r07%            1 200r00 zł  

 balkonl          11 000,00 zł  

1. 1 Maja 36                 352r10            3 000r00 zł  100r00%            3 000r00 zł  

2. Górna 24                158r30            8 000r00 zł  100r00%            8 000r00 zł  

    Razew   692 300,00 zł 

 
Wykonanie prac wymienionych w powyższych ze-
stawieniach znakomicie poprawiłoby warunki 
mieszkaniowe mieszkańców Szklarskiej Porębyr a 
także wydatnie wpłynęłoby na poprawę wizerunku 
miasta. Oczywiście wykonanie tych założeń zależy 
od wielu czynników do końca dziś nieprzewidywal-
nych najważniejsze z nich to konieczność przeko-
nania pozostałych właścicieli nieruchomości wspól-
nych do podjęcia stosownych uchwał i przyjęcia 
planów remontowychr a w następnej kolejności do 
poniesienia ciężaru współfinansowania kosztów. 
Następnym istotnym czynnikiem jest konstrukcja 
przyszłych budżetów gminy i realizacja zakładanych 
wpływów budżetowych. Program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy jestr jak już zazna-
czono na wstępier dokumentem planistycznym. Jak 
od każdego planu tak i od tych założeń możliwe są 
odchylenia w ich realizacji. Plan określa celer nato-
miast konstrukcja poszczególnych rocznych budże-
tów gminy stanowi ewentualne narzędzie do ich 
realizacji. W konstrukcji zestawienia planowanych 
prac remontowych przy typowaniu obiektów 
uwzględniono planowane zmiany stanu komunalnej 
substancji mieszkaniowej. 

III. Planowana sprzedaż lokali w kolejnlcz latacz 

Jak już nadmieniono we wcześniejszych częściach 
dokumentur planowana jest intensyfikacja sprzeda-
ży lokali mieszkalnych w latach 2008–2009r w 
późniejszych okresach prognozowane jest ustabili-
zowanie tego zjawiska na stosunkowo niskim po-
ziomie. Przesłanki do takich założeń: 
1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określone 

zostały w uchwałach Rady Miejskiej w Szklar-

skiej Porębie. Od 27 maja 2003 r. obowiązuje 
uchwała nr VIII/102/03 w sprawie określenia 
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz na-
jemcówr w której ustalono maksymalną bonifi-
katę od ceny lokalu na 95 %. Preferencyjne wa-
runki utrzymane zostaną do końca roku 2009. 
W roku 2010 Rada Miejska podejmie uchwałę 
regulującą nowe zasady wykupu lokali mieszkal-
nych ze znacznym zmniejszeniem udzielanych 
bonifikat. Jest to działanie uzasadnione z dwóch 
powodów; po pierwsze niepewnośćr co do no-
wych warunków wykupu będzie stymulować lo-
katorów do przyspieszenia decyzji o wykupie lo-
kalir po drugie zmniejszenie bonifikaty częścio-
wo urealni cenę osiąganą przez gminę z cenami 
rynkowymi lokali w Szklarskiej Porębie 

2. Przyjęcie nowej polityki czynszowej polegającej 
na systematycznym dążeniu do osiągnięcia po-
ziomu stawki czynszu w wysokości 3% wskaź-
nika odtworzeniowego 1 m2 powierzchni lokalur 
która na dzień dzisiejszy wynosi 3002 zł. Szerzej 
tematykę polityki czynszowej omówiono w roz-
dziale piątym programu. 

3. Dążenie do ujednolicenia struktury własnościo-
wej budynków wspólnotowych. W tym celu 
gmina prowadzić będzie działania stymulujące 
lokatorówr mieszkań położonych w budynkach 
wspólnotowychr w których gminne udziały są 
niewielkier do wykupu zajmowanych lokali. W 
przypadkach uzasadnionych przeprowadzane 
będą zamiany mieszkań w celu zakwaterowania 
w tych budynkach lokatorów wyrażających chęć 
wykupu. 

 
Tabela nr 10 
 
Destawienie budlnków, w którlcz udział gwinl nie przekracza 15% lub gwina posiada jedlnie jeden lokal 

wieszkalnl  
 

Lp. Adres 
Powierzchnia  

użytkowa 
budynku 

Udział gminy 
Ilości lokali 

 mieszkalnych 
Powierzchnia 

 lokali komunalnych 

1. 1 Maja 8          294r80 15r18% 1               44r75     
2. 1 Maja 9          588r40 13r72% 1               80r73     
3. Armii Krajowej 11 236r79 22r20% 1               52r57     
4. Br. Czecha 18  331r08 15r00% 1               49r66     
5. Chopina 3        229r77 17r00% 1               39r06     
6. Demokratów 17     414r17 13r02% 1               53r92     
7. Górna 29 a                    247r30 12r29% 1               30r39     
8. Hutnicza 8 167r00 26r11% 1               43r60     
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9. Jedn. Narod. 9 492r33 11r80% 2               58r09     
10. Jedności Na. 28   276r64 29r40% 1               81r33     
11. Jedności Nar. 1       958r55 8r41% 2               80r61     
12. Jedności Nar. 17    154r52 47r72% 1               73r74     
13. Jedności Nar. 34   731r80 11r77% 2               86r13     
14. Jedności Nar.10    1 084r84 5r30% 1               57r50     
15. Kilińskiego 9   580r60 18r39% 1             106r77     
16. Krasińskiego 1   225r10 17r80% 1               40r07     
17. Mała 2                      235r61 6r78% 1               15r97     
18. Mickiewicza 5 239r50 19r77% 1               47r35     
19. Moniuszki 10     458r38 16r76% 1               76r82     
20. Moniuszki 12     259r20 55r32% 1             143r39     
21. Odrodzenia 17  243r60 19r99% 1               48r70     
22. Odrodzenia 3a  930r70 8r14% 2               75r76     
23. Osiedle Huty 14 246r20 25r00% 1               61r55     
24. Pstrowskiego 1 242r73 24r16% 1               58r64     
25. Sikorskiego 16 125r00 50r32% 1               62r90     
26. Sikorskiego 5         415r92 13r00% 1               54r07     
27. Słoneczna Pol. 1     337r40 12r21% 1               41r20     
28. Szpitalna 4 298r00 25r30% 1               75r39     
29. Turystyczna  14             226r01 25r00% 1               56r50     
30. Turystyczna 12 355r40 27r85% 1               98r98     
31. Turystyczna 19              261r70 17r66% 1               46r22     
32. Waryńskiego 10    363r50 17r44% 1               63r39     
33. Wiosenna 3                     283r41 24r00% 1               68r02     
34. Wojska Polskiego 1 211r90 44r62% 1               94r55     
35. Wojska Polskiego 10 245r00 21r67% 1               53r09     
36. Wrzosowa 9                      374r01 32r08% 1             119r98     

 Łącznie 13 366r86              40r00              2 341r42     
 
Wymienione w tabeli budynki wspólnotowe w okre-
sie prognozowanym powinny ujednolicić swoją 
strukturę własnościową. W procesie długofalowym 
udziały gminy w pozostałych nieruchomościach 
wspólnych dążyć będą do zera. Proces ten sukce-
sywnie wyodrębniać będzie trwały zasób mieszka-
niowy gminyr czyli takie obiektyr które stanowiąc 
będą własność gminy i w których lokale nie będą 
przeznaczane do sprzedaży.  Na tych budynkach 

powinny być koncentrowane środki do przeprowa-
dzenia prac remontowych i systematycznego od-
twarzania ich wartości. Polityka sprzedaży lokali 
mieszkalnych prowadzona będzie w sposóbr który 
spolaryzuje rynek mieszkaniowy i wyodrębni sub-
stancje mieszkaniową stanowiącą w 100% wła-
sność prywatną oraz trwały zasób komunalny sta-
nowiący w 100% własność gminną.  

 
Tabela nr 11 

Wlkaz budlnków tworząclcz trwałl zasób wieszkaniowl gwinl 
 

Lp. Adres Powierzchnia użytkowa Lokale mieszkalne Kategoria 
1. Armii Czerwonej 4 470r16 9 komunalny 
2. Armii Czerwonej 24 215r49 9 socjalny 
3. Demokratów 19 181r40 4 komunalny 
4. Franciszkańska 11 260r72 4 komunalny 
5. Franciszkańska 31 60r86 1 komunalny 
6. Franciszkańska 36 B 237r36 10 socjalny 
7. Górna 24 158r83 2 komunalny 
8. Jedności Narodowej 32 48r20 1 komunalny 
9. Kolejowa 9 269r09 6 komunalny 
10. Kolejowa 22 350r07 7 komunalny 
11. Morcinka 1a 123r66 4 komunalny 
12. Odrodzenia 20 200r05 6 komunalny 
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13. Osiedle Podgórze 15 188r09 4 komunalny 
14. Pstrowskiego 5a 57r22 1 komunalny 
15. Turystyczna 20 286r86 8 komunalny 
16. Waryńskiego 22 289r77 15 socjalny 
17. Waryńskiego 24 306r80 18 socjalny 
18. Zdrojowa 3 302r50 7 socjalny 
19. Zdrojowa 3a 183r80 4 komunalny 
20. Nowy Zdrojowa  780r00 16 komunalny 
21. Nowy Piastowska  962r82 26 socjalny 
22. Nowy Waryńskiego 962r82 26 socjalny 
  Razem 5933r75 188   

 
IV. Dasadl politlki czlnszowej 

Obecnie obowiązujące zasady polityki czynszowej 
reguluje uchwała nr XXXVII /477/02 Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2002 r. 
Obowiązująca bazowa stawka czynszu w wysoko-
ści 2r90 zł/m2 ustalona została w roku 2006. 
Stawka bazowa dla lokali socjalnych wynosi  
1.45 zł/m2. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami 
bazowa stawka czynszu może być obniżona  
z uwagi na wiek budynku lub obniżony standard. 
Stawka ta podlega również podwyższeniu ze 
względu na takie czynniki jak dogodne położenie 
lokalu (blisko centrum)r sieciowe c.o. itp. Większo-
ści lokali tworzących gminny zasób mieszkaniowy 
oczynszowana jest z zastosowaniem zniżek. 
Procentowy udział obniżonych stawek czynszu; 
– zniżka miedzy 5 a 15% – 49r69% zasobu 

mieszkaniowego 
– zniżka między 20 a 50% – 10% zasobu miesz-

kaniowego 
Procentowy udział zwyżek stawek czynszu; 
– zwyżka między 5 a 15% – 18r84% zasobu 

mieszkaniowego 
– zwyżka powyżej 15% – nie funkcjonuje 
Jedynie około 20% mieszkań komunalnych oczyn-
szowanych jest wg stawki bazowej 2r90 zł/m2. 
Taka relacja zwyżek i zniżek stawek czynszowych 
powodujer że rzeczywista stawka czynszu wynosi 
2r35 zł/m2.  
Przyjmuje sięr że utrzymywanie stawki czynszu na 
poziomie 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu 
odtworzenia gwarantuje odtworzenie i utrzymanie 

zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym. 
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia ozna-
cza przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych. Ustalany jest 
on co 6 miesięcy przez Wojewodęr odrębnie dla 
poszczególnych powiatówr na podstawie aktual-
nych danych urzędów statystycznych oraz wła-
snych analiz. Aktualna wartości tego wskaźnika dla 
miasta Szklarska Poręba wynosi 3002 zł. Przyjmu-
jąc założenie o 3% wartości stawki czynszu w rela-
cji do wskaźnika odtworzeniowego obecna stawka 
powinna wynosić kwotę 7r52 zł/m2r co oznaczar że 
bazowa stawka czynszu obowiązująca w mieście 
Szklarska Poręba jest niższa od pożądanej aż o 
4,62 zł/w2. Relacja właściwej stawki czynszu do jej 
wartości rzeczywistej jest jeszcze gorsza. W tej 
sytuacji „dojście” do wartości pożądanej stawki 
czynszu nawet w okresie pięcioletnim wydaje się 
bardzo trudner jeżeli nie niemożliwe z uwagi na 
wysokie koszty społeczne takiego przedsięwzięcia. 
Dodatkowo należy pamiętaćr że wartość wskaźnika 
przeliczeniowego kosztu odtworzenia wykazuje 
tendencję rosnącąr co oznaczar że za piec lat jego 
wartości będzie znacznie wyższa od obecnej.  
W założeniach programu przyjęto zrównoważony 
wzrost stawki czynszu na poziomie ok. 20% w 
stosunku do roku ubiegłego. Podwyżki stawek 
czynszu obowiązywać będą od początku roku ka-
lendarzowego począwszy od 1 stycznia 2009 roku. 
Szczegółową prognozę wzrostu stawek czynszu 
prezentuje tabela nr 12. 

 

Tabela nr 12    
Prognoza zwianl stawki czlnszu w kolejnlcz latacz 

 

Lp. Okres 
Stawka 
bazowa  

Rzeczywista  
stawka czynszu 

(zł/m2)  

Wzrost stawki  
bazowej w zł/m2 

Wzrost stawki  
bazowej w % 

Wzrost rzeczywistej  
stawki czynszu 

(zł/m2) 

Wzrost  
rzeczywistej  

stawki  
czynszu % 

1. 2008  2r90 zł               2r35 zł  0 0 0 0 

2. 2009  3r60 zł               2r92 zł                 0r70 zł  24r14%                    0r57 zł  24r14% 

3. 2010  4r30 zł               3r48 zł                 0r70 zł  19r44%                    0r57 zł  19r44% 

4. 2011  5r10 zł               4r13 zł                 0r80 zł  18r60%                    0r65 zł  18r60% 

5. 2012  6r00 zł               4r86 zł                 0r90 zł  17r65%                    0r73 zł  17r65% 
 
 
Czynsz realizowany przez gminę powinien zapew-
niać finansowanie wydatków z tytułu: 

– remontów i konserwacji lokali komunalnych w 
zakresie obowiązków właściciela lokalu określo-
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nych przepisami ustawy o ochronie praw lokato-
rówr mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego 

– kosztów zarządu budynków komunalnychr w 
tym; ubezpieczenier obowiązkowe przeglądyr 
utrzymanie czystościr konserwacja i bieżące re-
monty instalacji części wspólnych itp. 

– wynagrodzenia zarządcy 
– remontów kapitalnych elewacjir dachówr od-

wodnienia i izolacji budynków komunalnych 
– uiszczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu 

budynkami wspólnotowymi zgodnie z udziałem 
gminy w częściach wspólnych. 

– wynagrodzenia zarządcy budynków wspólnoto-
wych  

– uiszczanie zaliczek na poczet funduszu remon-
towego wspólnot mieszkaniowych zgodnie z 
udziałem gminy w częściach wspólnych. 

Obecnie z rzeczywistej wartości realizowanej staw-
ki czynszu w wysokości 2r35zł/m2 w odniesieniu 
do lokali znajdujących się w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych (czyli większości) aż 1r50 zł/m2 
przeznaczana jest na pokrycie kosztów z tytułu 
zaliczek na fundusz eksploatacyjny i remontowy 
oraz kosztów z tytułu wynagrodzenia zarządcy. 
Jest to wartości średnia i w tym momencie należy 
nadmier że w niektórych wspólnotach łączna war-
tości uchwalonych zaliczek sięga kwoty ok. 4 
zł/m2. Ponadto gmina ma ograniczony wpływr za-
leżnie od udziału w częściach wspólnychr na wyso-
kości uchwalanych przez wspólnotę zaliczek. W tej 
sytuacji średnio jedynie 0r85 zł/m2 może być prze-
znaczone na realizację zadań wynikających z obo-
wiązków właścicielskich. Prognozowany wzrost 
stawki czynszu nie pozwoli na wypełnienie tej lukir 
dlatego w całym okresie planistycznym prognozo-
wane jest wsparcie w postaci dotacji przedmioto-
wej gminy. Według założeń programu wzrost staw-
ki czynszu oraz dotacje gminy w kolejnych latach 
pokryją niezbędne wydatki remontowe. Przepływy 
finansowe wynikające z tego założenia prezentuje 
tabela nr 13. 

 
Tabela nr 13  

 ródła finansowania przedsięwzięć rewontowlcz w kolejnlcz latacz 
 

Lp. Okres Koszty  
planowanych 

remontów 
(zł) 

Średniorocz-
na  

powierzchnia  
lokali (m2) 

Miesięczne 
zwiększenie 

 stawki 
czynszu  
(zł/m2) 

Roczna kwota 
zwiększonych 

opłat czynszowych  
w okresie 

(zł) 

Skumulowana kwota 
zwiększonych opłat 

czynszowych 

Dotacja 
przedmiotowa 

gminy  
(zł) 3–7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2008    486 900r00 zł  23751r74 0              -   zł                       -   zł    486 900r00 zł  

2. 2009    265 100r00 zł  22334r91 0r57 zł 151 980r54 zł          151 980r54 zł    113 119r46 zł  

3. 2010    740 000r00 zł  22354r99 0r57 zł 152 117r17 zł          304 097r71 zł    435 902r29 zł  

4. 2011    612 000r00 zł  22494r99 0r65 zł 174 936r94 zł          479 034r64 zł    132 965r36 zł  

5. 2012    692 300r00 zł  22244r99 0r73 zł 194 616r85 zł          673 651r50 zł      18 648r50 zł  

Łącznie   2 796 300,00 zł    2,51 zł          1 608 764,39 zł  1 187 535,61zł  

 
V. Sposób i zasadl zarządzania lokalawi i budln-
kawi wczodząclwi w skład wieszkaniowego za-
sobu gwinl oraz przewidlwane zwianl w zakre-
sie zarządzania wieszkaniowlw zasobew gwinl 
w kolejnlcz latacz. 

Budynkami i lokalami wchodzącymi w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy zarządza w imieniu gminy 
prawie wyłącznie Miejski Zakład Gospodarki Loka-
lowej w Szklarskiej Porębie. Jedynie pięć budyn-
ków wspólnotowychr w których zlokalizowanych 
jest 8 mieszkań komunalnychr zarządzanych jest 
przez obcych zarządców. Zarząd budynkamir które 
posiadają jednolitą strukturę własnościową (100% 
prywatną) jest przekazywany ustalonym zarządom 
wspólnot bądź wskazanym zarządcom. Z tego po-
wodu w roku bieżącym przekazano zarząd 16 bu-
dynków. W związku z planowaną sprzedażą budyn-
ków i prognozowaną polaryzacją struktury własno-
ściowej do końca roku 2009 MZGL przekaże zarząd 
kolejnych 36 budynków. Zakłada sięr że w związku 
z kolejnym wyodrębnianiem lokali mieszkalnych a 
za tym postępującym ujednolicaniem struktury wła-
snościowej oraz decyzjami wspólnot o ewentualnej 
zmianie sposobu zarządu nieruchomością wspólną 

w końcowym okresie objętym niniejszym progra-
mem Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej zarzą-
dzał będzie jedynie trwałym zasobem mieszkanio-
wym gminy.  
Zakład realizując swoje zadania w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami o mieszanej strukturze 
własnościowej działa poprzez wyspecjalizowane 
komórki organizacyjne. MZGL zatrudnia dwóch 
licencjonowanych zarządców spełniając tym samym 
wymogi wynikające z ustawy o gospodarce nieru-
chomościami. 

VI.  ródła finansowania gospodarki wieszkaniowej 
w kolejnlcz latacz. 

Główne kierunki wydatków wynikających z realiza-
cji polityki mieszkaniowej w latach 2008–2012. 
Wldatki związane z utrzlwaniew istniejącej sub-
stancji wieszkaniowej 
1. Koszty zarządu nieruchomościami stanowiącymi 

100% własności gminyr a w szczególności: 
– wydatki na bieżącą konserwację części 

wspólnych budynkówr 
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– opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepl-
nejr gazu i wodyr w części dotyczącej nieru-
chomości wspólnejr 

– obowiązkowe przeglądyr ubezpieczeniar po-
datkir  

– wydatki na utrzymanie porządku i czystościr 
– wynagrodzenie zarządcy 

2. Wydatki wynikające z obowiązków właściciela 
lokali mieszkalnych 

3. Koszty remontów kapitalnych budynków komu-
nalnych 

4. Wydatki ponoszone w związku z obowiązkiem 
uiszczania zaliczek na pokrycie 08-
2012;kosztów zarządu nieruchomości wspólnejr 
w których gmina posiada udziały. 

5. Koszty ponoszone z tytułu remontów części 
wspólnych nieruchomościr w których gmina po-
siada udziały. 

Źródło pokrycia wyżej wymienionych wydatków 
Stanowic będą; 
– opłaty czynszowe 
– dotacje przedmiotowe 
– wpływy z windykacji zaległych należności czyn-

szowychr 
Wldatki związane z budową nowlcz budlnków 
wieszkalnlcz 
Realizacja zadania wymaga poniesienia przez gminę 
nakładów finansowych w wysokości blisko 
7.000.000 zł w okresie 2008–2010 r. Zadanie 
realizowane będzie etapowo i rozkład kosztów po-
noszonych na jego realizację planowany jest w 
kolejnych latach w następujących wysokościach: 
– rok 2008 – koszt przegotowania dokumentacji 

projektowejr 
– rok 2009 – budowa dwóch budynków miesz-

kalnychr 
– rok 2010 – budowa jednego budynku mieszkal-

nego. 

Dokładne wyliczenia prognozowanych kosztów 
przedsięwzięcia przedstawiono w rozdziale I pro-
gramu.  
Źródła finansowania projektu; 
1. Dokumentacja techniczna – budżet gminy. 
2. Koszty budowy budynków mieszkalnych. 

– przychody ze sprzedaży działek gruntu (tabela 
nr 5 rozdział I programu) stanowiące wkład 
własnyr 

– środki unijner 
– preferencyjne linie kredytowe.  

VII. Inne działania wające na celu poprawę wlko-
rzlstania i racjonalizację gospodarowania 
wieszkaniowlw zasobew gwinl. 

1. Zamiana lokali mieszkalnych 
Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie 
zasobem mieszkaniowym oraz ochronę praw lo-
katorów należy przyjąć następujące zasady: 
• W przypadku zamian lokali między lokatorami 

należy umożliwić dokonywanie tych zamian 
lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu 
opłat czynszowych. Osobąr z którą lokal ma 
być zamienionyr może być inny mieszkaniec 
miastar który zobowiąże się do zapłaty zale-
głości czynszowych dłużnika. 

• Preferowanie zamian na lokal mniejszy z za-
sobu – w przypadku osób 12;posiadających 
zadłużenie z tytułu opłat czynszowych i in-
nych opłat niezależnych od lokatora.  

• Dokonywanie podziału lokali mieszkalnych o 
dużych powierzchniach użytkowych na 
mniejsze. 

• Umożliwianie adaptacji pomieszczeń nie-
mieszkalnych (suszarnir strychówr wózkowni) 
przez potencjalnych zainteresowanych na ich 
koszt. 
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Dałącznik nr 1 do uczwałl Radl Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie nr XXIV/245/08  
z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 2483) 

 
 
 
 
 
 

 
PROPODYCJA ZOKAZIDACJI BUDYNKU SOCJAZNEGO 

UZ. PIASTOWSKA 7 – SDKZARSKA PORIBA (DDIAŁKI NR 178/1 I 178/2) 
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Dałącznik nr 2 do uczwałl Radl Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie nr XXIV/245/08  
z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 2483) 

 
 
 

PROPODYCJA ZOKAZIDACJI BUDYNKU SOCJAZNEGO 
UZ. WARYŃSKIEGO KOŁO OBECNYCH BUDYNKÓW 

NR 22 i 24 – SDKZARSKA PORIBA 
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Dałącznik nr 3 do uczwałl Radl Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie nr XXIV/245/08  
z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 2483) 

 
 
 
 

PROPODYCJA ZOKAZIDACJI BUDYNKU KOMUNAZNEGO 
UZ. DDROJOWA – SDKZARSKA PORIBA (DDIAŁKA NR 139) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAZBRDYCHA 
NR XXVI/240/08 

z dnia 27 czerwca 2008 r. 

w sprawie zwianl uczwałl nr XXXIV/138/04 Radl Miejskiej Wałbrzlcza z 
dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nablwania, zblwania, 
obciążania nieruczowości oraz icz wldzierżawiania lub najwu, na okres 
                                           dłuższl niż 3 lata1 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”r art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3r 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr.142r poz.1591 ze zm.)r art.13r art. 14r 
art.15r art. 28r art. 32r art. 35r art. 37 ust. 3r art. 43r art. 67r art. 68r 
art. 70r art. 71r art. 73 ust. 3r art. 83r art. 84 ust. 3  ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261r poz.2603 ze zm.)r art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego 
Rada Miejska Wałbrzycha uchwalar co następuje: 

 
 

§ 1 

W tytule uchwały nr XXXIV/138/04  Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
określenia zasad nabywaniar zbywaniar obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu 
na okres dłuższy niż 3 lata skreśla się słowa „na 
okres dłuższy niż 3 lata” oraz zmienia się § 1r który 
otrzymuje brzmienie: 
„Upoważnia się Prezydenta miasta do dokonywania 
samodzielnie bez uzyskiwania zgody Rady Miejskiej 
czynności prawnych polegających na nabywaniu 
nieruchomości na rzecz Gminyr zbywaniur obciąża-
niu nieruchomości stanowiących własność Gminy 
oraz wydzierżawianiu lub najmu na okres dłuższy 
niż 3 lata lub na czas nieoznaczonyr oraz gdy po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejne umowyr których przedmiotem jest 
ta sama nieruchomośćr z wyjątkiem czynności 
prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami 
polegających na:  
1. dokonaniu darowizny nieruchomościr 
2. sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Pań-

stwa lub jednostek samorządu terytorialnego za 
cenę obniżoną r 

3. oddania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 
lub jednostek samorządu terytorialnego w użyt-

kowanie wieczyste bez pobierania pierwszej 
opłatyr 

4. zbywaniur obciążaniur wydzierżawianiu lub naj-
mu nieruchomości gruntowych posiadających 
wartość historycznąr kulturową lub przyrodni-
cząr 

5. zbywaniur obciążaniur wydzierżawianiu lub naj-
mu nieruchomości gruntowych na cele inwesty-
cji uciążliwych dla środowiska. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Uchwały  nie ulegają 
zmianie.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Wałbrzycha.  

§ 4 

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

WICPPRZPWODNICZĄCY 
RADY MIPJSKIPJ 

 
STEFANOS EWANGIELU 

_____________________ 
1 Zmieniona uchwalą nr XLIII/273/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXIV/138/04  Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywaniar zbywaniar ob-
ciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Zmieniona uchwałą nr XXII/200/08 Rady 
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/138/04  Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 
29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywaniar zbywaniar obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub 
najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIIKINIA 
NR XXV/254/08 

z dnia 11 lipca 2008 r. 

w sprawie nadania nazwl ulicl w wiejscowości Gałów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142r poz. 1591 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy Miękinia uchwalar co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nowo powstałej ulicy położonej w 
miejscowości Gałówr w obrębie geodezyjnym 
wsi Gałów, oznaczonej w ewidencji gruntów ja-
ko działka nr 62/8 nazwę: „Migdałowa”. 

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjnyr stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Dałącznik nr 1 do uczwałl Radl Gwinl 
Miękinia nr XXV/254/08 z dnia 11 lipca 
2008 r. (poz. 2485) 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIIKINIA 
NR XXV/256/08 

z dnia 11 lipca 2008 r. 

w sprawie nadania nazwl ulicl w wiejscowości Brzezina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142r poz. 1591 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy Miękinia uchwalar co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nowo powstałej ulicy położonej w 
miejscowości Brzezinar w obrębie geodezyjnym 
wsi Brzezina, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 18/16 nazwę: „Sezawkowa”. 

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjnyr stano-
wiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Miękinia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Dałącznik nr 1 do uczwałl Radl Gwinl 
Miękinia nr XXV/256/08 z dnia 11 lipca 
2008 r. (poz. 2486) 
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UCHWAŁA RADY GMINY SUZIKÓW 
NR XX/146/08 

z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie zwian w uczwale nr VII/50/07 Radl Gwinl Sulików z dnia 
30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruczo-
wości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wlznaczenia 
            inkasentów i określenia wlsokości wlnagrodzenia za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142r 
poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2006 roku Nr 121r poz. 844 ze zmianami)r art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2006 roku nr 136r poz. 969 ze zmianami)r art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002 roku (Dz. U. nr 200r poz. 1682 ze zmianami)r art. 28 
§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2005 roku Nr 8r poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy Sulików 
uchwalar co następuje: 

 
 

§ 1 

U uchwale nr VII/50/07 Rady Gminy Sulików z dnia 
30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia po-
boru podatku od nieruchomościr podatku rolnego i 
podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkasor § 2 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 
wyznacza się sołtysów Gminy Sulików: 

1) na obszarze sołectwa Bierna – Genowefa Wil-
czak-Raczakr 

2) na obszarze sołectwa Mała Wieś Dolna – Sta-
nisław Kowalskir 

3) na obszarze sołectwa Mała Wieś Górna – Pa-
weł Fąfarar 

4) na obszarze sołectwa Miedziana – Tadeusz 
Ostapiukr 

5) na obszarze sołectwa Mikułowa – Anna Mar-
czykr 

6) na obszarze sołectwa Radzimów Dolny – An-
drzej Polowyr 

7) na obszarze sołectwa Radzimów Górny – Ja-
dwiga Morzeckar 

8) na obszarze sołectwa Skrzydlice – Plżbieta 
Wadzickar 

9) na obszarze sołectwa Stary Zawidów – Beata 
Mazurr 

10) na obszarze sołectwa Studniska Dolne – Jan 
Kolbuchr 

11) na obszarze sołectwa Studniska Górne – Gra-
żyna Kapicr 

12) na obszarze sołectwa Sulików – Andrzej Ku-
rekr 

13) na obszarze sołectwa Wilka – Zdzisław Zdzit-
kowieckir 

14) na obszarze sołectwa Wilka Bory – Grażyna 
Szpakr 

15) na obszarze sołectwa Wrociszów Dolny – Zbi-
gniew Rostkowskir 

16) na obszarze sołectwa Wrociszów Górny – 
Pwangelis Zaras.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sulików. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

JACEK STASZCZUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 220 –  15852  – Poz. 2488 

2488 

UCHWAŁA RADY GMINY SUZIKÓW 
NR XX/148/08 

z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie określenia warunków korzlstania z nieruczowości gwinl  
przekazanlcz gwinnlw jednostkow organizacljnlw w trwałl zarząd 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142r poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 43 ust. 6 i art. 84 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 
Nr 261r poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwalar co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Suli-
ków mogą być oddawane gminnym jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości praw-
nejr zwanym dalej jednostkami organizacyjnymir w 
trwały zarząd w drodze decyzji na czas oznaczony 
lub na czas nieoznaczonyr na cele związane z ich 
działalnością statutową. 

§ 2 

W przypadku przekazania nieruchomości komunal-
nej jednostce organizacyjnej nieposiadającej oso-
bowości prawnej w trwały zarządr warunki korzy-
stania z nieruchomości ustala Wójt Gminy w decy-
zji o ustanowieniu trwałego zarządu. 

§ 3 

Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do go-
spodarowania mieniem gminy ze szczególną sta-
rannościąr do dbałości o bezpieczeństwo użytkow-
ników i właściwe utrzymanie stanu technicznego 
obiektówr a także do działania zmierzającego do 
osiągania dochodów z tytułu dysponowania zarzą-
dzanym mieniem. 

§ 4 

Wójt Gminy może udzielić bonifikaty w wysokości 
do 98% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarzą-
dur jeżeli nieruchomość jest oddana: 

1) na cele mieszkaniower na realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz innych celów pu-
blicznychr 

2) gminnym jednostkom organizacyjnymr które 
prowadzą działalność  oświatowąr wychowaw-
cząr charytatywnąr opiekuńcząr lecznicząr kultu-
ralnąr naukowąr  badawczo-rozwojowąr sporto-
wą lub turystycznąr na cele niezwiązane z dzia-
łalnością zarobkową. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sulików. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

JACEK STASZCZUK 
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UCHWAŁA RADY GMINY SUZIKÓW 
NR XX/152/08 

z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie uczwalenia zwian wiejscowlcz planów zagospodarowania prze-
strzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radziwów, Skrzldlice, Starl 
 Dawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wieliczów w Gwinie Sulików 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142r poz. 1591 
ze zmianami)r art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80r poz. 717 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy 
Sulików nr XI/78/07 z dnia 26 września 2007 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrę-
bów Biernar Miedzianar Radzimówr Skrzydlicer Stary Zawidówr Studniska 
Dolner Studniska Górne i Wielichów w Gminie Sulikówr po stwierdzeniu 
zgodności projektu zmian z ustaleniami obowiązującego studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyr Rada Gminy Su-
lików uchwalar co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się zmiany miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego: 
1) obrębu Biernar przyjętego uchwałą nr XXXI/ 

/198/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 
2001 r.r 

2) obrębu Miedzianar przyjętego uchwałą nr XXXI/ 
/201/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 
2001 r.r 

3) obrębu Radziwówr przyjętego uchwałą nr XXXI/ 
/203/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 
2001 r.r 

4) obrębu Skrzldlicer przyjętego uchwałą nr XXXI/ 
/204/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 
2001 r.r 

5) obrębu Starl Dawidówr przyjętego uchwałą  
nr XXXI/205/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 
29 maja 2001 r.r 

6) obrębu Studniska Dolner przyjętego uchwałą  
nr XXXI/206/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 
29 maja 2001 r.r 

7) obrębu Studniska Górner przyjętego uchwałą  
nr XXXI/207/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 
29 maja 2001 r.r 

8) obrębu Wieliczówr przyjętego uchwałą nr XXXI/ 
/208/2001 Rady Gminy z dnia 29 maja 2001 r. 

§ 2 

1. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 określający granice terenówr 

których dotyczy zmiana planówr 
2) załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej ustalo-
nych w zmianach planów oraz zasady ich fi-
nansowania”; 

3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dot. sposo-
bu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projek-
tu zmian planów”. 

2. Załącznikir o których mowa w ust. 1r nie zawie-
rają ustaleń zmian planów. 

§ 3 

W uchwale Rady Gminy Sulików nr XXXI/ 
/198/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Bierna w § 8: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zaopatrzenie w wodę 
Ustala się trwałą adaptację istniejącego systemu 
wodociągowego bazującego na ujęciach i SUW 
w Mikułowejr nie ograniczając możliwości jego 
rozbudowy.”r 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków 
1) Ustala się realizację systemu kanalizacji sani-

tarnej we wsi. Projektowanym kanałem Ø 
200 położonym w dolinie Czerwonej Wody 
ścieki odprowadzane będą w kierunku 
oczyszczalni w Sulikowie. 

2) Projektowany kolektor sanitarny będzie pro-
wadził również ścieki z Miedzianej i Starego 
Zawidowa. 

3) Nie ogranicza się możliwości lokalizacji prze-
pompowni ścieków. W szczególności wska-
zuje się możliwość realizacji przepompowni 
na działkach nr 221/3 i/lub 213.” 

§ 4 

W uchwale Rady Gminy Sulików nr XXXI/ 
/201/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Miedziana w § 8: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zaopatrzenie w wodę 
Ustala się trwałą adaptację istniejącego systemu 
wodociągowego bazującego na ujęciach i SUW 
w Mikułowejr nie ograniczając możliwości jego 
rozbudowy.”r 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków 
1) Ustala się realizację systemu kanalizacji sani-

tarnej we wsi. Projektowanym kanałem  
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Ø 200 położonym w dolinie Czerwonej Wody 
ścieki odprowadzane będą w kierunku 
oczyszczalni w Sulikowie. 

2) Nie ogranicza się możliwości lokalizacji prze-
pompowni ścieków. W szczególności wska-
zuje się możliwość realizacji przepompowni 
na działce nr 321 i/lub na terenach otwartych 
obrębur w rejonie działki nr 55. 

3) Rozproszone siedliska zlokalizowane na terenach 
otwartych obrębu winny być wyposażone w 
szczelne zbiorniki ścieków.” 

§ 5 

W uchwale Rady Gminy Sulików nr XXXI/ 
/203/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Radziwów w § 8: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zaopatrzenie w wodę 
Ustala się trwałą adaptację istniejącego syste-
mu wodociągowego bazującego na ujęciach i 
SUW w Mikułowejr nie ograniczając możliwo-
ści jego rozbudowy.”r 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków 
1) Ustala się realizację systemu kanalizacji sani-

tarnej we wsi. Projektowanym kanałem  
Ø 200 położonym w dolinie Czerwonej Wody 
ścieki odprowadzane będą w kierunku 
oczyszczalni w Sulikowie. 

2) Projektowany kolektor sanitarny będzie pro-
wadził również ścieki z Biernejr Miedzianej i 
Starego Zawidowa. 

3) Nie ogranicza się możliwości lokalizacji prze-
pompowni ścieków. W szczególności wska-
zuje się możliwość realizacji przepompowni 
na działkach nr 47/2 lub 48/2 oraz 428 i 
668/2”. 

§ 6 

W uchwale Rady Gminy Sulików nr XXXI/ 
/204/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Skrzldlice w § 8: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zaopatrzenie w wodę 
1) Wieś zaopatrywana będzie w wodę z gmin-

nego systemu wodociągówr bazującego na 
ujęciach i SUW w Mikułowejr poprzez projek-
towaną sieć wodociągową biegnącą przez te-
ren obrębu Stary Zawidów. 

2) Nie ogranicza się możliwości rozbudowy ist-
niejącego systemu dla doprowadzania wodo-
ciągów do terenów nowego zainwestowania 
wskazanych w rysunku planu.”r 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków 

Zainwestowanie wsi może być włączone do 
gminnego systemu kanalizacjir obsługiwane 
przez system kanalizacji komunalnej miasta 
Zawidowa albo korzystać z oczyszczalni lo-
kalnej”. 

§ 7 

W uchwale Rady Gminy Sulików nr XXXI/ 
/205/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Starl Dawidów w § 8: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zaopatrzenie w wodę 
1) Wieś zaopatrywana będzie w wodę z projek-

towanego wodociągu włączonego w Biernej 
do gminnego systemu wodociągowegor bazu-
jącego na ujęciach i SUW w Mikułowej. 

2) Nie ogranicza się możliwości rozbudowy ist-
niejącego systemu dla doprowadzania wodo-
ciągów do terenów projektowanego zainwe-
stowania wskazanych w rysunku planu. 

3) Istniejąca studnia na działce nr 142 – do za-
chowania jako źródło rezerwowe.”r 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków 
1) Ustala się realizację systemu kanalizacji sani-

tarnej we wsi. Projektowanym systemem ka-
nałów grawitacyjnych i tłocznych ścieki od-
prowadzane będą w kierunku Biernejr i dalej 
w kierunku oczyszczalni w Sulikowie. Alter-
natywnie dopuszcza się włączenie projekto-
wanego systemu kanalizacji sanitarnej do ka-
nalizacji komunalnej miasta Zawidowa. 

2) Nie ogranicza się możliwości lokalizacji prze-
pompowni ścieków. W szczególności wska-
zuje się możliwość realizacji przepompowni 
na działce nr 20/3”.   

§ 8 

W uchwale Rady Gminy Sulików nr XXXI/ 
/206/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Studniska Dolne w § 8: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zaopatrzenie w wodę 
Ustala się trwałą adaptację istniejącego systemu 
wodociągowego bazującego na ujęciach i SUW 
w Mikułowejr nie ograniczając możliwości jego 
rozbudowy.”r 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków 
1) Ustala się realizację systemu kanalizacji sani-

tarnej we wsi. Projektowane kanały grawita-
cyjne i tłoczne odprowadzać będą ścieki do 
projektowanego systemu kanalizacji w obrę-
bie Mała Wieś Dolnar skąd odprowadzane 
będą w kierunku oczyszczalni w Sulikowie. 
Alternatywnie dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków w kierunku Kunowa i dalej do istnie-
jącej oczyszczalni ścieków w Jędrzychowi-
cach (gm. Zgorzelec). 

2) Projektowany kolektor sanitarny będzie pro-
wadził również ścieki ze Studniska Górnych. 

3) Nie ogranicza się możliwości lokalizacji prze-
pompowni ścieków”. 

§ 9 

W uchwale Rady Gminy Sulików nr XXXI/ 
/207/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Studniska Górne w § 8: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zaopatrzenie w wodę 
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1) Ustala się trwałą adaptację istniejącego sys-
temu wodociągowego bazującego na ujęciach 
i SUW w Mikułowejr nie ograniczając możli-
wości jego rozbudowy. 

2) Zbiornik wody pitnej u zbiegu dróg 12 352  
i 12 384 – do trwałej adaptacji.”r 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków 
1) Ustala się realizację systemu kanalizacji sani-

tarnej we wsi. Projektowane kanały grawita-
cyjne i tłoczne odprowadzać będą ścieki do 
projektowanego systemu kanalizacji w obrę-
bie Studniska Dolner skąd odprowadzane bę-
dą w kierunku oczyszczalni w Sulikowie. Al-
ternatywnie dopuszcza się odprowadzanie 
ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków 
w Jędrzychowicach (gm. Zgorzelec). 

2) Nie ogranicza się możliwości lokalizacji prze-
pompowni ścieków”. 

§ 10 

W uchwale Rady Gminy Sulików nr XXXI/ 
/208/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Wieliczów w § 8: 
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Zaopatrzenie w wodę 

Wieś zaopatrywana będzie w wodę z gminnego 
systemu wodociągówr bazującego na ujęciach i 
SUW w Mikułowej.”r 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków 
W okresie perspektywy nie przewiduje się reali-
zacji systemu kanalizacji sanitarnej we wsi. Ist-
niejące i projektowane zainwestowanie winno 
wykorzystywać szczelne zbiorniki obsługujące 
poszczególne gospodarstwa lub grupy użytkow-
ników”. 

§ 11 

Zmiany planówr o których mowa w paragrafach od 
3 do 10r nie powodują zmian rysunków planów. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Suli-
ków. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZPWODNICZĄCY RADY 
 

JACEK STASZCZUK 
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Dałącznik nr 2 do uczwałl Radl Gwinl 
Sulików nr XX/152/08 z dnia 25 czerwca 
2008 r. (poz. 2489) 

 
 

Sposób realizacji inwestlcji z zakresu infrastrukturl tecznicznej 
ustalonlcz w zwianacz planów oraz zasadl icz finansowania 

 
Zakres zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ośmiu obrębów 
gminy Sulików dotyczy rozbudowy gminnego systemu wodociągowego oraz realizacji 
międzygminne-go systemu kanalizacji sanitarnej. 
Przygotowania do realizacji tych zadań trwają od lat 90. W szczególności w 2005 r. opra-
cowano „Studium wykonalności – projekt inwestycyjny: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Trwają prace nad do-
kumentacjami projektowymi dot. systemu kanalizacji sanitarnej przewidywanego do reali-
zacji na obszarze gminy. 
Realizacja gminnego systemu wodociągowego oraz międzygminnego systemu kanalizacji 
sanitarnej jest przedsięwzięciem komunalnym realizowanym ze środków budżetowych 
przy współ-finansowaniu z Funduszu Spójności. Procent współfinansowania określono w 
części III-2 studium wykonalności „Analiza finansowa projektu” na 92r16%. Przy koszcie 
inwestycji szacowanym na 67.200 tys. PLN dotacja Unii Puropejskiej wynosiłaby  
57.120 tys. PLN. 
Zmiany planów dotyczą inwestycji z zakresu infrastruktury technicznejr o których mowa 
powyżej. Konieczność ponoszenia nakładów na realizację przygotowywanych programów 
jest wynikiem podnoszenia standardu zamieszkiwania w gminie oraz troski o stan środo-
wiskar a nie wynikiem prac planistycznychr które służą jedynie uporządkowaniu szczegó-
łowych zapisów dot. kierunków zasilaniar lokalizacji pompowni itp. 

 
 
 
 

Dałącznik nr 3 do uczwałl Radl Gwinl 
Sulików nr XX/152/08 z dnia 25 czerwca 
2008 r. (poz. 2489) 

 
 

Rozstrzlgnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag 
zgłoszonlcz do projektu zwian planów 

 
 

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentacji zmian miejscowego planów za-
gospodarowania przestrzennego 8 obrębów gminy Sulikówr tzn. w okresie od 10 kwiet-
nia do 11 maja 2008 r. ani w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia – nie 
zgłoszono uwag do projektu zmian planów. 

 
 
 
 
 

2490 

UCHWAŁA RADY GMINY WAZIM 
NR XXIII/136/2008 

z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie zasad gospodarowania nieruczowościawi stanowiąclwi własność 
Gwinl Waliw i nablwania nieruczowości do gwinnego zasobu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142r poz. 1591 z późn. zm.)r 
art. 13r art. 14 ust. 2–5r art. 23. ust. 1 pkt 7 i 7ar art. 37 ust 1 i 2 pkt 2r 
4r 5r 6r 7r 9r ust. 3r art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261r poz. 2603 ze zmia-
nami) Rada Gminy Walim uchwalar co następuje: 
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§ 1 

Nieruchomości stanowiące własność Gminyr mogą 
być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą 
być przedmiotem sprzedażyr oddania w użytkowa-
nie wieczyster zamianyr zrzeczenia sięr darowizny 
na cele publiczner darowizny dokonywanej między 
Skarbem Państwa a Gminąr oddania w najemr 
dzierżawęr użyczeniar oddania w trwały zarządr  
a także mogą być obciążane ograniczonymi pra-
wami rzeczowymi oraz wnoszone jako wkłady nie-
pieniężne (aporty) do spółki. 

§ 2 

Nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób 
nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Walimr 
kierując się zasadami prawidłowej gospodarkir prze-
pisami prawa i zasadami określonymi niniejszą 
uchwałą. 

§ 3 

Wójt Gminy nabywa nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwar osób fizycznych lub 
osób prawnych: 
1) poprzez skorzystanie z prawa pierwokupur 
2) poprzez przyjęcie darowiznyr 
3) w wyniku zamianyr gdy przemawia za tym inte-

res Gminyr  
4) od Skarbu Państwar  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 3). 

§ 4 

Wójt Gminy dokonuje wyboru formy prawnej oraz 
ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej obrotu 
nieruchomościami i w tym zakresie może:  

1) przenosić własność nieruchomości w drodze 
sprzedażyr 

2) oddawać nieruchomości gruntowe w użytko-
wanie wieczyster 

3) oddawać nieruchomości lub ich części w dzier-
żawęr 

4) dokonywać zamiany nieruchomości lub zamia-
ny prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości na prawo własności nieruchomościr za-
miany własności nieruchomości na prawo 
użytkowania wieczystegor zamiany prawa 
użytkowania wieczystego na prawo użytkowa-
nia wieczystegor 

5) oddawać nieruchomości w trwały zarząd jed-
nostkom organizacyjnym Gminy Walimr 

6) użyczać nieruchomości jednostkom organiza-
cyjnym Gminy Walimr a innym osobom na cele 
publiczne na czas oznaczony do 3 latr 

7) wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej jako 
wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa 
handlowego utworzonych przez Gminę Walim 
lub do których Gmina przystąpiłar po podjęciu 
przez Radę Gminy Walim stosownej uchwałyr 

8) obciążać nieruchomości ograniczonymi pra-
wami rzeczowymir 

9) zbywać nieruchomości w trybie art. 231 Ko-
deksu cywilnegor jeżeli nieruchomość zabudo-

wano na podstawie pozwolenia na budowę i 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu 
zgodnie z przepisami prawa budowlanegor 

10) dokonywać sprzedaży nieruchomości na rzecz 
jej użytkownika wieczystegor 

11) zbywać nieruchomości lub jej części na popra-
wę zagospodarowania nieruchomości przyle-
głejr 

12) zbywać udział w nieruchomości na rzecz in-
nych współwłaścicieli nieruchomościr 

§ 5 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą 
być obciążane służebnościami gruntowymi na rzecz 
właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów 
sąsiednich. 
1. Wójt Gminy może obciążać służebnościami grun-

towymi nieruchomości stanowiące własność 
Gminyr gdy jest to niezbędne dla: 
1) zapewnienia dostępu do nieruchomości w 

związku z podziałem nieruchomości lub przy-
gotowaniem do sprzedaży lub oddania w 
użytkowanie wieczyster 

2) zapewnienia dostępu do istniejących lub pro-
jektowanych urządzeń infrastruktury tech-
nicznejr 

3) w przypadkur gdy nieruchomość została zby-
ta przez Gminę bez dostępu do drogir 

4) w innych uzasadnionych przypadkach. 
2. Obciążanie nieruchomości służebnością jest nie-

odpłatnier jeżeli sprzedaż nieruchomości nastę-
puje bez dostępu do drogi lub sprzedaż nastąpiła 
uprzednio. Nieodpłatne ustanowienie służebności 
nie zwalnia osóbr na których rzecz to prawo 
ustanowionor z udziału w ponoszeniu kosztów 
utrzymania nieruchomości. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 2 zdanie 
drugie). 
3. Opłaty z tytułu obciążenia nieruchomości ustala 

Wójt Gminy Walim w umowie o ustanowieniu 
służebności. 

§ 6 

1. Nieruchomości położone na obszarach przezna-
czonych w planie zagospodarowania przestrzen-
nego na cele rolner a w wypadku braku planu 
zagospodarowania przestrzennegor gdy są prze-
znaczone w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego na cele rolner 
mogą być wydzierżawiane na okres do 10 lat. 

2. Nieruchomości położone na obszarach przezna-
czonych w planie zagospodarowania przestrzen-
nego na cele inne niż rolne mogą być wydzier-
żawiane na okres 3 lat. 

3. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów  
z dotychczasowym dzierżawcąr gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony 
zawierają kolejne umowyr których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość. Decyzję o jej prze-
dłużeniu podejmuje Wójt.  

4. Dzierżawa nieruchomości powyżej trzech lat 
następuje w drodze przetargu z wyjątkiem przy-
padków: 
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1) na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieru-
chomościr 

2) na rzecz następców prawnych dzierżawcyr gdy 
dzierżawca zaprzestał prowadzenia działalności 
rolniczej lub zmarł w trakcie trwania umowyr 

3) na cele: rolner ogrodniczer 
4) na rzecz osoby która nabyła obiekt budowlany 

od dotychczasowego dzierżawcy – wówczas 
umowa zostanie spisana na czas na jaki była 
zawarta z poprzednim właścicielem obiektur 

5) w celu poprawienia zagospodarowania nieru-
chomości przyległej lub jej części stanowiącej 
własnośćr oddanej w użytkowanie wieczyster 
dzierżawęr najemr lub użytkowanier  

6) na rzecz użytkowników garażyr obiektów go-
spodarczychr 

7) na cele publiczne w rozumieniu ustawy o go-
spodarce nieruchomościamir 

8) na rzecz klubów sportowychr na rzecz Gmin-
nych jednostek organizacyjnychr Gminnych 
osób prawnychr 

9) w wyniku negatywnego wyniku dwóch kolej-
nych przetargówr 

10) na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieru-
chomościr którzy w ciągu dwóch miesięcy 
przed wygaśnięciem terminu ważności dzier-
żawy wystąpią o jej przedłużenier a dotychcza-
sowy sposób korzystania z przedmiotu dzier-
żawy nie budzi zastrzeżeńr 

11) na rzecz osób fizycznych i prawnych prowa-
dzących działalność charytatywnąr opiekuńcząr 
kulturalnąr lecznicząr oświatowąr badawczo-
rozwojowąr wychowawczą lub sportowo-
turystycznąr 

12) jednostkom organizacyjnym gminyr w tym 
gminnym instytucjom kulturyr 

13) na inne cele publiczner 
14) w innych przypadkach uzasadnionych wzglę-

dami społeczno-gospodarczymi. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 4 pkt 1r 
2r 3r 4r 5 we fragmencie „dzierżawęr najem lub 
użytkowanie”r 6r 9r 10 i 14). 

§ 7 

Użytkownikom nieruchomości zabudowanych  
i niezabudowanych nieposiadającym tytułu prawne-
go do wyżej wymienionych nieruchomościr przy-
znaje się pierwszeństwo w zawarciu umowy dzier-
żawy lub najmu. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 7). 

§ 8 

Wysokość czynszu dzierżawnego za grunty rolner 
które służą do prowadzenia gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 
roku o podatku rolnymr ustala się w kwintalach 
żyta z uwzględnieniem rodzaju i klasy gruntu we-
dług ewidencji gruntów oraz ceny kwintala żyta 
przyjętej do naliczenia podatku rolnego. 

1. Stawki czynszu w kwintalach żyta dla 1 hekta-
ra gruntu ornego klasy: 

III a – 2r5r III b – 2r2r IV a – 2r0r IV b – 1r8r 
V – 1r0r VI – 0r0r 

2. Stawki czynszu w kwintalach żyta dla 1 hekta-
ra użytku zielonego: 
III – 2r5r IV – 2r0r V – 1r0r VI – 0r0r 

3. Stawkę szacunkową gruntu określonego w 
ewidencji gruntów jako leśnyr zadrzewiony lub 
zakrzewiony ustala się przyjmując 50% warto-
ści stawki użytków zielonych w klasie przyjętej 
dla tych gruntów. W razie braku klasyfikacjir 
stawkę ustala się przyjmując 50% stawki 
użytku zielonego klasy Vr 

4. Stawkę szacunkową gruntu pod wodami stoją-
cymi nadającymi się chowu i hodowli ryb usta-
la się według stawki gruntu pod tymi wodami 
powiększonej o 50%. W razie braku klasyfika-
cjir stawkę przyjmuje się użytku zielonego kla-
sy IVr powiększoną o 50%r 

5. Stawkę szacunkową pod rowami przyjmuje się 
w wysokości 50% stawki użytku zielonego 
klasy Vr 

6. Stawkę szacunkową pod sadami przyjmuje się 
w wysokości powiększonej o 50% stawki sza-
cunkowej w klasie przyjętej dla tych gruntówr  

7. Za grunty sklasyfikowane jako nieużytki nie 
pobiera się czynszur 

8. Czynsz dzierżawny za nieruchomości wydzier-
żawiane na cele rolne płatny jest jednorazowo 
w terminie do 15 majar gdy jego wysokość nie 
przekracza kwoty ustalonej dla dwóch kwintali 
żyta oraz w dwóch terminachr tj. :w terminie 
do 15 maja i 15 września w pozostałych przy-
padkachr 

9. Czynsz dzierżawny podlega aktualizacji na 
dzień 1 stycznia każdego roku przy zastoso-
waniu średniej ceny skupu żytar ogłaszanej 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go w Monitorze Polskimr 

10. Wójt Gminy ma prawo zastrzec w zawieranych 
umowach możliwość rozwiązania umowy przez 
jednostronne oświadczenie woli ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadkur kiedy: 
1) nieruchomość wykorzystywana jest nie-

zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w 
umowier 

2) dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą 
czynszu co najmniej za ponad trzy miesiącer 

3) dzierżawca nie wyraża zgody na zmianę 
wysokości ustalonego wcześniejszą umową 
czynszur 

4) nieruchomość lub jej części składowe prze-
kazane zostały do korzystania osobom trze-
cim bez zgody Wójta Gminyr 

11. Wójt Gminy ma prawo zastrzec rozwiązanie 
umowyr o której mowa w pkt 10 w przypadkur 
gdy nieruchomość lub jej część stanie się nie-
zbędna na cele realizowane przez Gminę jako 
zadania własner lub w przypadku zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego polegającej 
na przeznaczeniu nieruchomości na cele inne 
niż rolniczer 

12. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia do 
sprzedaży nieruchomości w czasie obowiązy-
wania umowy dzierżawy. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 220 –  15860  – Poz. 2490 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 8). 

§ 9 

1. Stawka czynszu za dzierżawę 1 m2 powierzchni 
gruntu przeznaczonego na cele warzywnicze 
oraz ogrody i ogródki przydomowe wynosi: 
1) o powierzchni do 100 m2 wynosi 0r10 zł 

rocznier 
2) od każdego metra kwadratowego powyżej 

100 m2 wynosi 0r04 złr rocznier 
3) od każdego metra kwadratowego powyżej 

1000 m2 wynosi 0r02 zł rocznier 
2. Stawka czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów 

zabudowanych i niezbudowanych na cele zwią-
zane: 
1) z działalnością handlowo-usługową wynosi 

10r00 zł rocznie + VATr 
2) za grunty na cele rekreacyjne – 10r00 zł 

rocznie + VATr 
3) za grunty pod garażami i wiatami garażowy-

mi – 4r00 zł rocznie + VATr 
4) za grunty pod parkingi – 3r00 zł rocznie + 

VATr  
5) za grunty pod komórkami i innymi obiektami 

gospodarczymi 2r00 zł rocznie + VAT. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 9). 

§ 10 

W przypadkach nieuregulowanych w uchwale obo-
wiązuje stawka czynszu ustalona przez Wójta Gmi-
ny na podstawie przepisów odrębnych. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 10). 

§ 11 

Czynsz dzierżawny za dzierżawę nieruchomości 
wymienionych w § 9 płatny jest w terminie do  
31 marca każdego roku. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 11). 

§ 12 

Stawkę procentową pierwszej opłaty rocznej z tytu-
łu użytkowania wieczystego ustala się w wysoko-
ści 25% ceny nieruchomości gruntowej. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 12). 

§ 13 

Nabywcy nieruchomości gminnych oprócz opłaty za 
nieruchomość ponoszą również koszty: 
1) związane z opracowaniem dokumentacji wyma-

ganej przy zbywaniu nieruchomościr 
2) opłaty notarialnejr 
3) opłaty sądowej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego nr NK.II.0911-6/384/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. stwierdzono nieważność § 13). 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 15 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą 
moc: 
1. Uchwała nr VIII/38/99 Rady Gminy w Walimiu  

z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie określe-
nia zasad nabywaniar zbywaniar zamiany i ob-
ciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata. 

2. Uchwała nr XXXVII/190/98 Rady Gminy w Wa-
limiu z dnia 11 marca 1998 roku w sprawie za-
sad sprzedaży i wydzierżawiania gminnych nie-
ruchomości rolnych. 

§ 16 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZPWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
ZUZANNA BODURKA 
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 PREDES      Wrocławr dnia 4 sierpnia 2008 r.  
 URDIDU REGUZACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-13/2008/233/V-A/CP 

DECYDJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 i art. 23 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 30 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 89r poz. 625 ze zmianami) oraz w związku z art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98r poz. 1071 ze zmianami) 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 28 marca 2008 r. 

uzupełnionego pismami z dnia 17 kwietniar 6 czerwca  
oraz 11r 17 i 24 lipca 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy 

Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Stroniu Śląskim    

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny RPGON: 890295316 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiaw 
 

zatwierdzić tarlfę dla ciepła 
 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwor stanowiącą załącznik do niniejszej decyzjir 

na okres do dnia 30 września 2009 r. 
 
 

UDASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnegor 
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczner na wniosek Przed-
siębiorstwa posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła z dnia 7 października 1998 r. nr WCC/186/ 
/223/U/OT-6/98/GMr ze zmianami z dnia 26 kwietnia 1999 r. nr WCC/186A/233/U/3/99r z dnia  
11 czerwca 2002 r. nr WCC/186B/233/W/5/OWR/2002/TTr z dnia 14 maja 2004 r. nr WCC/186C/ 
233/W/OWR/2004/TT i z dnia 28 września 2007 r. nr  WCC/186-ZTO/233/U/OWR/2007/CP oraz  z dnia 
1 października 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/107/316/U/OT-6/98/GMr ze zmianami  
z dnia 26 kwietnia 1999 r. nr PCC/107A/252/316/U/3/99r z dnia 14 maja 2004 r. nr PCC/107B/233/U/ 
/OWR/2004/TT i z dnia 28 września 2007 r. nr PCC/107-ZTO/233/U/OWR/2007/CPr w dniu 31 marca 
2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepłar usta-
lonej przez to Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczner przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energiir które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URP oraz 
proponują okres ich obowiązywania.  

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URPr o ile jest zgodna z zasadami i przepisamir  
o których mowa w art. 44–46  ustawy – Prawo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnegor na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalonor że Przed-
siębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 
2006 r. Nr 193r poz. 1423). 

Oceny kosztów uzasadnionychr stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalania 
cen i stawek opłatr dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierw-
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szego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku 
kalendarzowym 2007r określonych na podstawie sprawozdania finansowego. 

Udział opłat stałychr w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłar 
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem 
Przedsiębiorstwar ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła ustalono do dnia 30 września 2009 r. uwzględniając wniosek 
Przedsiębiorstwa. 

W tym stanie rzeczy postanowiono orzecr jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCDENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwemr w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (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).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporur przytoczenie zarzutówr zwięzłe 
ich uzasadnienier wskazanie dowodówr a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Odwołanie należl przesłać na adres Południowo-Daczodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetlki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczner taryfa zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

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

 
 
 
 
 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji 
Pnergetyki 

DASTIPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIPGO   

ODDZIAŁU TPRPNOWPGO 
URZĘDU RPGULACJI PNPRGPTYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
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DAKŁAD USŁUG TECHNICDNYCH 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

STRONIE ŚZ SKIE 

 

TARYFA DZA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki 
z dnia 4 sierpnia 2008 r. nr OWR-4210-13/2008/233/V-A/CP 

 
 
1. Objaśnienia pojęć użlwanlcz w tarlfie 

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89r 
poz. 625 i Nr 104r poz. 708r Nr 158r poz. 1123 
i Nr 170r poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21r  
poz. 124r Nr 52r poz. 343r Nr 115r poz. 790  
i Nr 130r poz. 905)r 

rozporządzenie tarlfowe – rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształ-
towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obro-
cie ciepłem (Dz. U. z 2006 r. Nr 193r  
poz. 1423)r  

rozporządzenie o funkcjonowaniu slstewów cie-
płowniczlcz – rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania sys-
temów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16r 
poz. 92)r  

tarlfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowaniar opracowany przez przedsiębior-
stwo energetyczne i wprowadzany jako obowią-
zujący dla określonych w nim odbiorców w try-
bie określonym ustawąr 

przedsiębiorstwo energetlczne, sprzedawca – 
Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. z sie-
dzibą w Stroniu Śląskimr prowadzący działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepłar 

grupa tarlfowa – grupa odbiorców korzystający 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepłor z 
którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie 
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowaniar 

odbiorca – każdyr kto otrzymuje lub pobiera cie-
pło na podstawie umowy ze sprzedawcąr  

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepłar 

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacjer służące do przesyłania i dys-
trybucji ciepła ze źródła ciepła do węzłów ciepl-
nychr 

przlłącze – odcinek sieci ciepłowniczej dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji 
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub 
źródłem ciepłar łączący te instalacje z instala-
cjami odbiorczymi w obiektachr 

węzeł cieplnl – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub pa-
rametrów nośnika ciepła dostarczanego z przy-
łącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego 
do instalacji odbiorczychr 

obiekt – budowla lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymir 

układ powiarowo-rozliczeniowl – dopuszczony 
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisamir 
zespół urządzeńr służących do pomiaru ilości  
i parametrów nośnika ciepłar których wskazania 
stanowią podstawę do obliczenia należności  
z tytułu dostarczania ciepłar 

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacjer służące do transportowania 
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub 
źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów 
poboru ciepłej wody w obiekcier 

zawówiona woc cieplna – ustalona przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej największa moc cieplnar 
jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach 
obliczeniowychr która zgodnie z określonymi w 
odrębnych przepisach warunkami technicznymi 
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego 
obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania nor-

matywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniachr 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnychr 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub insta-
lacjir 

warunki obliczeniowe: 

a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-
rycznego określona dla strefy klimatycznejr w 
której zlokalizowane są obiektyr do których 
jest dostarczane ciepłor 

b) normatywna temperatura ciepłej wodyr 

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła 
bez zawarcia umowyr z całkowitym albo czę-
ściowym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten 
układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 
dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy. 

2. Dakres działalności gospodarczej związanej  
z zaopatrzeniew w ciepło 

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepła. 
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Działalność ta jest prowadzona na podstawie 
koncesjir udzielonych przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Pnergetyki na: 
1. wytwarzanie ciepła z dnia 7 października 

1998 r. nr WCC/186/223/U/OT-6/98/GM ze 
zmianami: 
– z dnia 26 kwietnia 1999 r. nr WCC/186A/ 

/233/U/3/99r 
– z dnia 11 czerwca 2002 r. nr WCC/186B/ 

/233/W/5/OWR/2002/TTr  
– z dnia 14 maja 2004 r. nr WCC/186C/ 

/233/W/OWR/2004/TTr 
– z dnia 28 września 2007 r. nr WCC/186-

ZTO/233/U/OWR/2007/CP. 

2. przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 paź-
dziernika 1998 r. nr PCC/107/316/U/OT-
6/98/GMr ze zmianami: 
– z dnia 26 kwietnia 1999 r. nr PCC/107A/ 

/252[316]/U/3/99r 
– z dnia 14 maja 2004 r. nr PCC/107B/ 

/233/U/OWR/2004/TTr 
– z dnia 28 września 2007 r. nr PCC/107-

ZTO/233/U/OWR/2007/CP. 

3. Podział odbiorców na grupl tarlfowe 

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia 
taryfowego w taryfie wyodrębnione zostały na-
stępujące grupy taryfowe odbiorców: 

 

grupa B 
odbiorcyr którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcyr 

grupa C 
odbiorcyr którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy. 

4. Rodzaje oraz wlsokość cen i stawek opłat 
4.1. Cenl i stawki opłat za ciepło 

Grupa B 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostka 

netto brutto* 
zł/MW/rok 65 034r16 79 341r68 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 5 419r51 6 611r80 

Cena ciepła zł/GJ 23r64 28r84 

Cena nośnika ciepła zł/m3 7r91 9r65 

zł/MW/rok 9 668r89 11 796r05 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 805r74 983r00 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyło-
we 

zł/GJ 4r24 5r17 

Grupa C 

Wysokość cen i stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostka 

netto brutto* 
zł/MW/rok 65 034r16 79 341r68 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 5 419r51 6 611r80 

Cena ciepła zł/GJ 23r64 28r84 
Cena nośnika ciepła zł/m3 7r91 9r65 

zł/MW/rok 19 289r15 23 532r76 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 607r43 1 961r06 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 8r56 10r44 

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

4.2. Stawki opłat za przlłączenie do sieci ciepłowniczej 
 

Rodzaj przyłącza 
2 x DN mm 

Wysokość stawki opłat netto 
zł/mb 

Wysokość stawki opłat brutto* 
zł/mb 

25 97,50 118,95 
32 107,50 131,15 

40 117,50 143,35 
50 125,00 152,50 

65 138,00 168,36 

80 155,00 189,10 

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

Miesięczna rata opłatl za zawówioną woc ciepl-
ną – pobierana w każdym miesiącur stanowi ilo-
czyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny 
za zamówioną moc cieplną dla danej grupy tary-
fowej. 

Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiącr 
w którym nastąpił pobór ciepłar stanowi iloczyn 
ilości dostarczonego ciepłar ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowegor zainstalowanego na przyłączu 
do węzła cieplnego albo w innych miejscach roz-
graniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowachr oraz ceny ciepła dla 
danej grupy taryfowej. 

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy 
miesiącr w którym nastąpił pobór nośnika ciepłar 
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepłar ustalonej 
na podstawie odczytów wskazań układu pomia-
rowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle 
cieplnym lub w miejscu określonym w umowier 
oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfo-
wej. 

Miesięczna rata opłatl stałej za usługi przeslło-
we – pobierana w każdym miesiącur stanowi 
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 
stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla da-
nej grupy taryfowej. 

Opłata zwienna za usługi przeslłowe – pobiera-
na za każdy miesiącr w którym nastąpił pobór 
ciepłar stanowi iloczyn ilości dostarczonego cie-
płar ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowa-
nego na przyłączu do węzła cieplnego albo w in-
nych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji określonych w umowachr oraz 
stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla 
danej grupy taryfowej. 

Opłata za przlłączenie – obliczona jako iloczyn 
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłącze-

nier ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przy-
łącza.  

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat 
obowiązują przy zachowaniu parametrów  jako-
ściowych nośnika ciepła i standardów jakościo-
wych obsługi odbiorców określonych  w rozdzia-
le 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów 
ciepłowniczych  
w przypadkach:  
– niedotrzymania przez strony warunków umo-

wy sprzedaży ciepłar  
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-

wych wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowegor  

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne standardów jakościowych   obsługi 
odbiorcówr 

– nielegalnego pobierania ciepłar 
– udzielania i naliczania  bonifikat przysługują-

cych odbiorcyr  
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 
4 rozporządzenia taryfowego.  

7. Wprowadzanie zwian cen i stawek opłat 

Taryfar po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Pnergetykir jest kierowana do ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 
do 45 dnia od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy będą powiadomieni pisemnie o 
wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia. 
 
 

PRPZPS ZARZĄDU 
 

IGNACY SZUSZKIEWICZ 
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 PREDES      Wrocławr dnia 5 sierpnia 2008 r.  
 URDIDU REGUZACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-17/2008/1122/V-A/MK 

DECYDJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2r art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89r poz. 625r Nr 104r poz. 708r Nr 158r poz. 1123 
i Nr 170r poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21r poz. 124r Nr 52r poz. 343r 
Nr 115r poz. 790 i Nr 130r poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98r poz. 1071r z 2001 r. Nr 49r poz. 509r z 2002 r. 
Nr 113r poz. 984r Nr 153r poz. 1271 i Nr 169r poz. 1387r z 2003 r. 
Nr 130r poz. 1188 i Nr 170r poz. 1660r z 2004 r. Nr 162r poz. 1692 oraz 
z 2005 r. Nr 64r poz. 565r Nr 78r poz. 682 i Nr 181r poz. 1524)r  
 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 22 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia V taryfy dla ciepła 

Cliwa Heat Spółka Jawna Andrzej Migdalski, Jan Wierzbicki 

z siedzibą w Jeleniej Górze 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” 

postanawiaw 
 

zatwierdzić tarlfę dla ciepła 
 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwor stanowiącą załącznik do niniejszej decyzjir 
na okres do dnia 30 września 2009 r. 

 
UDASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnegor 
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczner na wniosek Przed-
siębiorstwa posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 19 grudnia 2001 r. nr WCC/1022/ 
/1122/W/3/2001/RWr ze zmianą z dnia 19 stycznia 2006 r. nr WCC/1022A/1122/W/OWR/2006/MKr na 
wniosek z dnia 22 kwietnia 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwier-
dzenia taryfy dla ciepłar ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.  
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczner przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energiir które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URP oraz 
proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczner Prezes URP 
zatwierdza taryfęr bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasa-
dami i przepisamir o których mowa w art. 44÷46 tej ustawy. 
W trakcie postępowania administracyjnegor na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalonor że Przed-
siębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 
2006 r. Nr 193r poz. 1423). 
Oceny kosztów uzasadnionychr stanowiących podstawę ustalania stawek opłatr dla pierwszego roku sto-
sowania taryfyr dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwsze-
go roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku 2007.  
W stawkach opłat uwzględniono uzasadnioną wysokość zwrotu z kapitałur o którym mowa w art. 45  
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. 
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjętyr zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.  
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzecr jak w rozstrzygnięciu.  
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POUCDENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwemr w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (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).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporur przytoczenie zarzutówr zwięzłe 
ich uzasadnienier wskazanie dowodówr a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Odwołanie należl przesłać na adres Południowo-Daczodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetlki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczner taryfa zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

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

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji 
Pnergetyki 

DASTIPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIPGO   

ODDZIAŁU TPRPNOWPGO 
URZĘDU RPGULACJI PNPRGPTYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
 
 
 
 
 
 

CZIMA HEAT SPÓŁKA JAWNA ANDRDEJ MIGDAZSKI, JAN WIERDBICKI  
z siedzibą w Jeleniej Górze 

 

TARYFA DZA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki 
z dnia 5 sierpnia 2003 r. nr OWR-4210-17/2008/1122/V-A/MK 

 
1. Objaśnienia pojęć użlwanlcz w tarlfie. 

1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 
r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 89r poz. 625r Nr 104r poz. 708r Nr 
158r poz. 1123 i Nr 170r poz. 1217 oraz z 
2007 r. Nr 21r poz. 124r Nr 52r poz. 343r 
Nr 115r poz. 790 i Nr 130r poz. 905)r 

2) rozporządzenie tarlfowe – rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozli-
czeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 193r poz. 1423)r 

3) rozporządzenie o funkcjonowaniu slstewów 
ciepłowniczlcz – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 15 czerwca  2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków  funk-
cjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr  16r poz. 72)r 

4) tarlfa – zbiór cen i stawek opłat oraz wa-
runków ich stosowaniar opracowany przez 
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowa-
dzany jako obowiązujący dla określonych w 
nim odbiorców w trybie określonym usta-
wąr 

5) przedsiębiorstwo energetlczne, sprzedawca 
– CLIMA HPAT Spółka Jawna Andrzej Mig-
dalski Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej 
Górzer prowadząca działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania ciepłar 

6) grupa tarlfowa – grupa odbiorców korzy-
stająca z usług związanych z zaopatrzeniem 
w ciepłor z którymi rozliczenia są prowa-
dzone na podstawie tych samych cen i sta-
wek opłat oraz warunków ich stosowaniar 

7) odbiorca – każdyr kto otrzymuje lub pobiera 
ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcąr 
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8) źródło ciepła – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje służące do wytwarzania 
ciepłar 

9) obiekt – budowla lub budynek wraz z insta-
lacjami odbiorczymir 

10) układ powiarowo-rozliczeniowl – dopusz-
czony do stosowania zgodnie z odrębnymi 
przepisamir zespół urządzeńr służących do 
pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepłar 
których wskazania stanowią podstawę do 
obliczenia należności z tytułu dostarczania 
ciepłar 

11) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą 
urządzenia lub instalacjer służące do trans-
portowania ciepła lub ciepłej wody z wę-
złów cieplnych lub źródeł ciepła do odbior-
ników ciepła lub punktów poboru ciepłej 
wody w obiekcier 

12) zawówiona woc cieplna – ustalona przez 
odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przy-
łączenie do sieci ciepłowniczej największa 
moc cieplnar jaka w danym obiekcie wystą-
pi w warunkach obliczeniowychr która 
zgodnie z określonymi w odrębnych przepi-
sach warunkach technicznych oraz wyma-
ganiami technologicznymi dla tego obiektu 
jest niezbędna do zapewnienia:  
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania 

normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach; 

b) utrzymania normatywnej temperatury 
ciepłej wody w punktach czerpalnychr  

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub 
instalacji; 

13) warunki obliczeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza at-

mosferycznego określona dla strefy kli-
matycznejr w której zlokalizowane są 
obiektyr do których jest dostarczane cie-
płor  

b) normatywna temperatura ciepłej wodyr 
14) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie 

ciepła bez zawarcia umowy przedsiębior-

stwem energetycznymr z całkowitym lub 
częściowym pominięciem układu pomiaro-
wo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję 
w ten układ mającą wpływ na zafałszowa-
nie pomiarów dokonywanych przez układ 
pomiarowo- rozliczeniowy. 

2. Dakres działalności gospodarczej związanej z 
zaopatrzeniew w ciepło 

CLIMA HPAT Spółka Jawna Andrzej Migdalskir 
Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze pro-
wadzi działalność gospodarczą w zakresie wy-
twarzania ciepła na terenie województwa dolno-
śląskiego w miejscowościach Mysłakowicer 
Kowary i Nowogrodziec. Działalność prowadzo-
na jest na podstawie udzielonej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Pnergetyki koncesji na wytwa-
rzanie ciepła z dnia 19 grudnia 2001 r.  
nr WCC/1022/1122/W/3/2001/RWr ze zmianą  
z dnia 19 stycznia 2006 r. WCC/1022A/1122/ 
/W/OWR/2006/MK. 

3. Podział odbiorców na grupl tarlfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego 
wyodrębniono w niniejszej taryfie następujące 
grupy odbiorców: 
grupa A1 – odbiorcyr którym ciepło dostarczane 

jest bezpośrednio z kotłowni gazo-
wej przy ul. Włókniarzy 6 w Mysła-
kowicachr 

grupa A2 – odbiorcyr którym ciepło dostarczane 
jest bezpośrednio z kotłowni gazo-
wej przy ul. Rzemieślniczej 19 w 
Kowarachr 

grupa A3 – odbiorcyr którym ciepło dostarczane 
jest bezpośrednio z kotłowni gazo-
wych przy ul. Lubańskiej 45–47r ul. 
Bolesławieckiej 10–18 i ul. Kościel-
nej 8–12 w Nowogrodźcu. 

4. Rodzaje oraz wlsokość stawek opłat 

 
 
Grupa A1 
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MWrm-c 7 933r24 9 678r55 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 50r36 61r44 

 
 
Grupa A2 
 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MWrm-c 6 417r94 7 829r89 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 53r86 65r71 
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Grupa A3 

 

Wysokość stawek opłat 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc 
cieplną 

zł/MWrm-c 14 612r15 17 826r82 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 43r79 53r42 

* stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. 
 
5. Sposób obliczania opłat 

Miesięczna rata opłatl za zawówioną woc ciepl-
ną – pobierana w każdym miesiącur stanowi ilo-
czyn zamówionej mocy cieplnej oraz stawki 
opłaty miesięcznej ceny za zamówioną moc 
cieplną dla danej grupy taryfowej. 
Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiącr 
w którym nastąpił pobór ciepłar stanowi iloczyn 
ilości dostarczonego ciepłar ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowegor zainstalowanego w miejscach 
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowachr oraz stawki opłaty za 
ciepło dla danej grupy taryfowej. 

6. Warunki stosowania stawek opłat 

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat obo-
wiązują przy zachowaniu parametrów jakościo-
wych nośnika ciepła i standardów jakościowych 
obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 
rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów cie-
płowniczych. 
W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidło-

wych wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowegor 

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ener-
getyczne standardów jakościowych obsługi 
odbiorcówr 

– niedotrzymania przez strony warunków umo-
wy sprzedaży ciepłar 

– nielegalnego pobierania ciepłar 
– udzielania i naliczania bonifikat przysługują-

cych odbiorcyr 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 
4 rozporządzenia taryfowego. 

7. Wprowadzanie zwian stawek opłat 

Taryfar po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Pnergetykir jest kierowana do ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.  
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stoso-
wania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania. 
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie 
o wprowadzaniu nowych stawek opłat z wy-
przedzeniemr co najmniej 14 dni od daty plano-
wanego ich wprowadzenia. 
 

DYRPKTOR DS. HANDLOWYCH 
 

JAN WIERZBICKI
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 220 –  15870  – Poz. 2493 

2493 

  

 PREDES      Wrocławr dnia 5 sierpnia 2008 r.  
 URDIDU REGUZACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-28/2008/426/VI-B/JJ 

DECYDJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98r poz. 1071r z 2001 r. 
Nr 49r poz. 509r z 2002 r. Nr 113r poz. 984r Nr 153r poz. 1271 i Nr 169r 
poz. 1387r z 2003 r. Nr 130r poz. 1188 i Nr 170r poz. 1660r z 2004 r. 
Nr 162r poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64r poz. 565r Nr 78r poz. 682 
i Nr 181r poz. 1524) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89r poz. 625 Nr 104r poz. 708r 
Nr 158r poz. 1123 Nr 170r poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21r poz. 124r 
Nr 52r poz. 343r Nr 115r poz. 790 i Nr 130r poz. 905) i § 27 ust. 1 rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193r poz. 1423)r w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczner 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 11 czerwca 2008 r. 

uzupełnionego pismami z dnia 7 oraz 25 lipca 2008 r. 

Miejskiego Dakładu Energetlki Cieplnej – Oława Sp. z o.o. 
z siedzibą w Oławie 

 
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny RPGON: 932 253 886 

zwanego dalej„Przedsiębiorstwem 

postanawiaw 
 
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją z dnia  
3 kwietnia 2008 r. nr OWR-4210-3/2008/426/VI-A/JJr która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej 
decyzji.  
 

UZASADNIPNIP 
 
Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczner Przedsiębiorstwo prowadzące działal-
ność koncesjonowaną w zakresie wytwarzaniar oraz przesyłania i dystrybucji ciepłar ustaliło taryfę dla 
ciepłar która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki z dnia 3 kwietnia 2008 r. 
nr OWR-4210-3/2008/426/VI-A/JJ. Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 30 kwietnia 2009 r.  
Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 11 czerwca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo 
uzasadniło wzrostem cen paliwa technologicznego (miału węgla kamiennego i gazu ziemnego) zużywane-
go w procesie produkcji ciepła.  
W trakcie postępowania administracyjnegor na podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano analizy  
i oceny skutków ekonomicznych zmiany cen paliwa technologicznego oraz ustalonor że zmiana ta stanowi 
istotną zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.  
Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.  
Zapisy § 27 ust. 1 cytowanego rozporządzenia stanowiąr że w przypadku nieprzewidzianejr istotnej zmia-
ny warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczejr jest możliwa 
zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetycz-
ne.  
Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpar zgodnie  
z którymi decyzja ostatecznar na mocy której strona nabyła prawor może być w każdym czasie za zgodą 
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strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznejr który ją wydałr jeżeli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.  
Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpar 
a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za 
tym słuszny interes Strony - postanowiłem orzecr jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCDENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwemr w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
nia (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).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporur przytoczenie zarzutówr zwięzłe 
ich uzasadnienier wskazanie dowodówr a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Odwołanie należl przesłać na adres Południowo-Daczodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetlki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49–57,  50-032 Wrocław.  

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczner niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczner Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę tary-
fy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki 

DASTIPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIPGO 

 ODDZIAŁU TPRPNOWPGO 
URZĘDU RPGULACJI PNPRGPTYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
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MIEJSKI DAKŁAD ENERGETYKI CIEPZNEJ – OŁAWA  Sp. z o.o. 
ul. Nowl Otok 1,  55-200 Oława 

 
 

 

DMIANA TARYFY DZA CIEPŁA 
 

 

Niniejsza zmiana taryfy stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Pnergetyki 
z dnia 5 sierpnia 2008 r. 

nr OWR-4210-28/2008/426/VI-B/JJ 
 
 
 
 
W taryfie dla ciepła MZPC-Oława Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa 
Urzędu Regulacji z dnia 3 kwietnia 2008 r. nr OWR-4210-3/2008/426/VI-A/JJ punkt 4.1. „Ceny i stawki 
opłat za ciepło” otrzymuje brzmienie: 
„4.1. Cenl i stawki opłat za ciepło 
 

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej  
 

Wlsokość cen i stawek opłat 
netto 

Wlszczególnienie Jednostka 

Grupa A1 Grupa A2 Grupa A3 

zł/MW/rok 71 940r00 71 940r00 71 940r00 Cena za zamówioną moc ciepl-
ną rata miesięczna 5 995r00 5 995r00 5 995r00 

Cena ciepła zł/GJ 22r90 22r90 22r90 

Cena nośnika ciepła zł/m3 11r50 11r50 11r50 

zł/MW/rok 20 600r00 26 000r00 33 000r00 Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

rata miesięczna 1 716r67 2 166r67 2 750r00 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 4r49 7r65 8r50 

Wlsokość cen i stawek opłat 
brutto (VAT t 22%) 

Wlszczególnienie Jednostka 

Grupa A1 Grupa A2 Grupa A3 

zł/MW/rok 87 766r80 87 766r80 87 766r80 Cena za zamówioną moc ciepl-
ną rata miesięczna 7 313r90 7 313r90 7 313r90 

Cena ciepła zł/GJ 27r94 27r94 27r94 

Cena nośnika ciepła zł/m3 14r03 14r03 14r03 

Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

zł/MW/rok 25 132r00 31 720r00 40 260r00 

 rata miesięczna 2 094r34 2 643r34 3 355r00 

Stawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/GJ 5r48 9r33 10r37 
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Odbiorcy zasilani z lokalnych źródeł ciepła 
 

Wlsokość  stawek opłat 
netto 

Wlszczególnienie Jednostka 

Grupa B Grupa C Grupa D 

Stawka opłaty miesięcznej za za-
mówioną moc cieplną 

   zł/MW/m-c 8 000r00 8 150r00 9 350r00 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 40r00 46r00 47r00 

Wlsokość stawek opłat 
brutto (VAT t 22%) 

 
Wlszczególnienie 

 
Jednostka 

Grupa B Grupa C Grupa D 

Stawka opłaty miesięcznej za za-
mówioną moc cieplną 

zł/MW/m-c 9 760r00 9 943r00 11 407r00 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 48r80 56r12 57r34 

 

Pozostałe zapisy taryfy pozostają bez zmian. 
 

PRPZPS ZARZĄDU 
 

MICHAŁ WĘGŁOWSKI 
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Pgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiur 50-951 Wrocławr pl. Powstańców Warszawy 1r tel. 0-71/340-64-74r 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górzer 58-506 Jelenia Górar ul. Wiejska 29r tel. 0-75/764-72-99r 

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychur 58-300 Wałbrzychr ul. Słowackiego 23a–24r  

tel. 0-74/849-40-70r 

2) w przypadku prenumeratyr na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzę-

dur 50-951 Wrocławr pl. Powstańców Warszawy 1r tel. 0-71/340-62-02. 

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

Wojewódzkiego we Wrocławiur pl. Powstańców Warszawy 1r 50-951 Wrocławr tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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