
WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 30 września 2008 r. Nr 263

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 2823 – Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXII/329/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kłodzkiego ...................................  20645

 2824 – Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XX/53/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie
zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr V/58/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego .................................................  20648

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

 2825 – Rady Miejskiej Chojnowa nr XXV/123/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałC
Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnowie ...............  20650

 2826 – Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXVI/230/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XVI/135/2007 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty targowej ...................................................................................  20651

 2827 – Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXVI/235/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka ........................................................  20652

 2828 – Rady Miasta Lubań nr XXV/138/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w
Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ......................................  20654

 2829 – Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIII/224/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w spra-
wie zmiany uchwały nr XXVII/176/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 mar-
ca 2008 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych w budżecie Gminy
i Miasta Nowogrodziec z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzy-
stających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w
ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania ......................................  20654

 2830 – Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIII/230/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w spra-
wie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ...............................  20655

UCHWAŁY RAD GMIN

 2831 – Rady Gminy Stoszowice nr VI/46/2008 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie określe-
nia zasad zbycia udziałów w jednoosobowej spółce z ograniczona odpowiedzialnością
pod firmą „Forteczny Park Kulturowyt sp. z o.o. z siedzibą w Srebrnej Górze ..............  20672



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  20644  – Treść

 2832 – Rady Gminy Walim nr XXV/146/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zalicze-
nia dróg na terenie gminy Walim (miejscowości: Dziećmorowice, Stary Julianów,
Nowy Julianów, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzica, Olszyniec, Rzeczka, Zagórze
Śląskie) do kategorii dróg gminnych .......................................................................  20672

 2833 – Rady Gminy Walim nr XXV/147/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych ..........................................................................  20680

INNE AKTY PRAWNE

DECYDJE

 2834 – Prezesa UrzCdu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-36/2008/44/VI-A/JJ z dnia
19 września 2008 r. zatwierdzająca taryfC dla ciepła Bielawskiej Agencji Rozwoju
Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie .............................................................  20681

 2835 – Prezesa UrzCdu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-35/2008/30/VI-A/AŁ z dnia
18 września 2008 r. zatwierdzająca taryfC dla ciepła przedsiCbiorstwa energetycznego
Zakład Ciepłowniczy „TERM – HYDRALt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu ......................................................................................  20686

ANEKS

 2836 – nr 3 z dnia 21 sierpnia 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 września 2006 r.
pomiCdzy Gminą Wrocław a Gminą DługołCka w celu zaspokojenia zbiorowych po-
trzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu drogowego ................................  20690

OBWIESDCDENIA

 2837 – Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2008 r. w sprawie sprostowania błCdu
w uchwale Rady Gminy MiCkinia nr XXV/256/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzezina, ogłoszonej w Dzienniku UrzCdowym
Województwa Dolnośląskiego Nr 220 z dnia 18 sierpnia 2008 r., poz. 2486 ...............  20692

 2838 – Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 września 2008 r. o wynikach wybo-
rów uzupełniających do Rady Miejskiej w Twardogórze przeprowadzonych w dniu
21 września 2008 r. ............................................................................................  20693



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 263 –  20645  – Poz. 2823

2823

UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODZKIEGO
NR XXII/329/2008

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruw opoawiapi Powiaou Kdodzwiego

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 (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.
1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U.
Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688,
Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218),

– w związku z art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust.
6, art. 68 ust. 1, art. 72 ust. 2, art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261,
poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz.
1087, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z
2006 r. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz.
1601, Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218),

– art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89, Dz. U. Nr 123, poz. 849, Dz. U.
Nr 166, poz. 1172, Dz. U. Nr 176, poz. 1240, Dz. U. Nr 181, poz. 1290),

– art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie rodeksu cywilnego (t.j. z
2005 r. Dz. U. Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Dz. U.
Nr 94, poz. 657, Dz. U. Nr 167, poz. 1193, Dz. U. Nr 249, poz. 1833,
Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Dz. U. Nr 173, poz. 1218).

Rada Powiatu rłodzkiego uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł   I

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz.
2603 ze zm.),

2) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozu-
mieć powiatową jednostkę organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej.

§ 2

Uchwała określa zasady gospodarowania nieru-
chomościami stanowiącymi własność Powiatu
rłodzkiego oraz zasady nabywania przez Powiat
rłodzki nieruchomości do powiatowego zasobu
nieruchomości.

R o z d z i a ł   II

Zasady nabywania, zbywania i obwiążania nieru-
w opoawi soanowiąwyw  wdasnoać Powiaou
                           Kdodzwiego

§ 3

1. Powiat może nabywać prawa do nieruchomości
stanowiących własność lub pozostających w
użytkowaniu wieczystym osób tizycznych i
prawnych w drodze umów kupna, zamiany, da-
rowizny, zrzeczenia, nieodpłatnego przejęcia lub

w innych tormach przewidzianych prawem, w
związku z:
a) koniecznością realizacji zadań własnych,
b) obowiązkami wynikającymi z przepisów

szczególnych.
2. Warunki nabycia nieruchomości ustala się w

drodze rokowań, a w przypadkach szczególnie
uzasadnionych potrzebami powiatu nabycie nie-
ruchomości może nastąpić w drodze przetargu.

3. Udział w przetargu bądź rokowaniach może być
podjęty, jeśli planowana transakcja ma pokrycie
w budżecie powiatu.

§ 4

Nieruchomości z zasobu powiatowego przekazy-
wane są osobom tizycznym i prawnym na wła-
sność w drodze sprzedaży.

§ 5

1. Zwalnia się z obowiązku zbywania w drodze
przetargu nieruchomości przeznaczone pod bu-
downictwo mieszkaniowe lub na realizację urzą-
dzeń intrastruktury technicznej albo innych ce-
lów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane
przez podmioty, dla których są to cele statuto-
we i których dochody przeznacza się w całości
na działalność statutową.

2. Zwolnienie stosuje się również, gdy sprzedaż
nieruchomości następuje na rzecz osoby, która
dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy
zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nierucho-
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mość ta została zabudowana na podstawie ze-
zwolenia na budowę.

R o z d z i a ł   III

Usoalenie opdao, bonifiwao i ulg z oyoudu sprzedaży
nieruw opoawi oraz usoanowienia prawa użyowowania
                        wiewzysoego grunou

§ 6

1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd
Powiatu bonitikat przy sprzedaży w trybie bez-
przetargowym nieruchomości stanowiących
własność Powiatu rłodzkiego wg następujących
zasad:
a) na cele mieszkaniowe, na realizacje urządzeń

intrastruktury technicznej oraz innych celów
publicznych – ustala się bonitikatę w wyso-
kości 50% od ceny nieruchomości,

b) na cele działalności charytatywnej, opiekuń-
czej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, na-
ukowej, badawczo-rozwojowej, wychowaw-
czej, sportowo-turystycznej, na cele niezwią-
zane z działalnością zarobkową, a także or-
ganizacjom pożytku publicznego na cel pro-
wadzonej działalności pożytku publicznego –
ustala się bonitikatę od 50% do 9% od ceny
nieruchomości,

c) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samo-
rządu terytorialnego – ustala się bonitikatę
50% od ceny nieruchomości,

d) kościołom i związkom wyznaniowym, mają-
cym uregulowane stosunki z państwem, na
cele działalności sakralnej – ustala się boniti-
katę 50% od ceny nieruchomości.

2. Bonitikaty, o których mowa w ust. 1, nie sto-
suje się w przypadku sprzedaży nieruchomości
na raty, jak też nieruchomości wpisanej do reje-
stru zabytków.

R o z d z i a ł   IV

Zasady gospodarowania pieniep Powiaou Kdodz-
wiego w zawresie najpu, dzierżawy, oraz zbywania
                           nieruw opoawi

Częać 1. Zasady najpu, dzierżawy nieruw opoawi
lub iw  wzęawi

§ 7
1. Do pierwszego przetargu ustala się stawkę wyj-

ściową czynszu najmu, dzierżawy w wysokości
nie niższej, niż wynikającej z zasad określonych
w gminie właściwej ze względu na miejsce poło-
żenia nieruchomości.

2. Do drugiego przetargu Zarząd Powiatu może
przyjąć stawkę obniżoną do 20% wartości
ustalonej do pierwszego przetargu.

3. Niewyłonienie najemcy, dzierżawcy, użytkowni-
ka nieruchomości w drodze dwóch kolejnych
przetargów daje prawo Zarządowi Powiatu do
wynajęcia nieruchomości według stawki okre-
ślonej w drodze rokowań.

4. W przypadku zawierania umów najmu, dzierża-
wy w drodze bezprzetargowej stawkę czynszu
ustala się w wysokości nie niższej niż wynikają-
cej z zasad określonych w gminie właściwej ze
względu na miejsce położenia nieruchomości.

5. Po upływie jednego roku i w latach następnych,
stawki wyjściowe czynszu, o których mowa w
ust. 1 i 4, podwyższa się o średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w
Monitorze Polskim za rok poprzedni.

6. Ustalony czynsz najmu, dzierżawy obniża się o
50%, jeżeli nieruchomość została wpisana do
rejestru zabytków. Po pointormowaniu romisji
Budżetu i Finansów Zarząd Powiatu może udzie-
lić dalszej bonitikaty. Wysokość udzielonych bo-
nitikat ustala się w umowie najmu, dzierżawy.

7. Zarząd Powiatu może zawiesić z płatności czyn-
szu lub zwolnić najemcę z płatności czynszu za
najem, dzierżawę w związku z ponoszeniem za
zgodą wynajmującego, wydzierżawiającego na-
kładów na roboty inwestycyjne lub moderniza-
cyjne w obiektach będących przedmiotem naj-
mu, dzierżawy do wartości poniesionych nakła-
dów.

8. Zarząd powiatu może obniżyć do 50 % ustalony
czynsz najmu, dzierżawy ustalony według zasad
określonych w § 8 ust. 1, jeżeli nieruchomość
została wynajęta lub wydzierżawiona na cele
określone w § 9 lit. „c”.

§ 8

Obniżenie stawek czynszu może nastąpić na wniosek
najemcy, dzierżawcy w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

§ 9

Zwalnia się z obowiązku przeprowadzenia przetargu
przy zawieraniu umów najmu, dzierżawy, użytko-
wania na czas dłuższy niż 3 lata, jeżeli oddanie
nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie
następuje:
a) na rzecz osoby, która dzierżawiła nieruchomość

na podstawie umowy zawartej co najmniej na
10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudo-
wana na podstawie zezwolenia na budowę, po
wygaśnięciu umowy dzierżawy,

b) w celu poprawienia warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej lub jej części, sta-
nowiącej własność, oddanej w użytkowanie
wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie
wnioskodawcy,

c) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialne-
go lub Skarbu Państwa.

Częać 2. Zasady sprzedaży lowali użyowowyw 

§ 10

1. Przyznaje się pierwszeństwo do zakupu lokali w
trybie bezprzetargowym ich najemcom lub dzier-
żawcom użytkującym przedmiotowe lokale przez
okres nieprzerwany, co najmniej 5 lat.

2. Zarząd Powiatu ma prawo odmówić sprzedaży,
gdy:
a) w ciągu ostatnich 5 lat najemca lub dzier-

żawca zalegał z zapłatą czynszu dłużej niż 30
dni,

b) lokal jest położony w budynku przeznaczo-
nym do remontu kapitalnego lub rozbiórki,

c) jest to sprzeczne z interesem powiatu.
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Częać 3. Zasady najpu i sprzedaży lowali
pieszwalnyw 

§ 11

1. Stawka bazowa czynszu za 1 m² powierzchni
użytkowej lokalu nie może być wyższa niż
stawka czynszu obowiązująca na terenie danej
gminy.

2. Zarząd Powiatu obniżając lub podwyższając
stawkę bazową czynszu będzie stosował kryte-
ria obowiązujące na terenie gminy miejsca poło-
żenia lokalu mieszkalnego.

§ 12

1. Lokal mieszkalny położony w budynku będącym
w trwałym zarządzie powiatowej jednostki orga-
nizacyjnej lub użytkowaniu powiatowej osoby
prawnej może być wynajęty jedynie osobie za-
trudnionej w tej jednostce.

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego określonego
w ust. 1 może być zawarta jedynie na czas za-
trudnienia w jednostce.

§ 13

1. Zarząd Powiatu ma prawo odmówić sprzedaży
lokalu mieszkalnego, gdy:
a) najemca lokalu zalega z zapłatą czynszu dłu-

żej niż 3 miesiące,
b) lokal jest położony w budynku przeznaczo-

nym do remontu kapitalnego, wyburzenia lub
dla których planowana jest zmiana tunkcji,

c) w budynkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków,

d) jest to sprzeczne z interesem powiatu.
2. Wolne lokale winny być sprzedawane w drodze

przetargu, zgodnie z przepisami ustawy.
3. W przypadkach uzasadnionych interesem powiatu

wolny lokal mieszkalny może zostać wynajęty.

§ 14

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd Powia-
tu bonitikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rozumie-
niu ustawy o własności lokali, udziałem w nieru-
chomości wspólnej oraz budynków mieszkalnych
wraz z gruntem, jeżeli lokal, budynek sprzedawany
jest na rzecz najemcy, w wysokości:
a) przy sprzedaży lokali mieszkalnych:

– 95% bonitikaty dla każdego nabywcy, który
zapłaci cenę sprzedaży lokalu jednorazowo,

– 50% bonitikaty dla każdego nabywcy, który
zakupi lokal w systemie ratalnym.

b) przy sprzedaży budynków mieszkalnych, w któ-
rych znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny
(dom jednorodzinny):
– 50% bonitikaty dla każdego nabywcy.

R o z d z i a ł   V

Szwzegódowe warunwi worzysoania z nieruw opoawi
przez jednosowi organizawyjne powiaou

§ 15

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd Powia-
tu bonitikaty od opłat rocznych z tytułu zarządu

nieruchomościami, jeżeli nieruchomość oddana jest
powiatowej jednostce organizacyjnej, która prowa-
dzi działalność charytatywną, opiekuńczą, kultural-
ną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-
rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną,
na cele niezwiązane z działalnością zarobkową oraz
realizację innych celów publicznych w rozumieniu
ustawy – w wysokości do 95% ustalonej stawki
procentowej.

§ 16

1. Zarządca ma prawo zabudowy nieruchomości
tylko wówczas, jeżeli w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego działka prze-
znaczona jest pod obiekty, w których będzie
prowadzona jego działalność statutowa.

2. Zabudowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa i modernizacja obiektów budowla-
nych na nieruchomości może być dokonywana
tylko wówczas, gdy w budżecie powiatu zosta-
ną zaplanowane środki na ten cel lub zarządca
własnym staraniem uzyska środki tinansowe po-
zwalające stinansować zaplanowaną inwestycję.

§ 17

Zarządca ma prawo do oddania części nieruchomo-
ści do odpłatnego korzystania w ramach umów
obligacyjnych osobom trzecim, których działalność
statutowa jest zbliżona do działalności zarządcy lub
inne cele niekolidujące z działalnością statutową
zarządcy, na zasadach określonych w rozdziale IV
niniejszej uchwały.

§ 18

Jednostka organizacyjna jest zobowiązana w termi-
nie 14 dni do zawiadomienia Zarządu Powiatu o
takcie i warunkach zawarcia umowy najmu, dzier-
żawy lub użyczenia. Umowa zawierana na okres
powyżej 3 lat wymaga wcześniejszej zgody Zarzą-
du Powiatu.

§ 19

Użyczenie zbędnej dla zarządcy części nieruchomo-
ści może nastąpić za uprzednią zgodą Zarządu Po-
wiatu.

R o z d z i a ł   VI

Zasady gospodarowania nieruw opoawiapi SP ZOZ

§ 20

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieod-
płatne użytkowanie nieruchomościami oraz mająt-
kiem własnym otrzymanym i zakupionym, z za-
chowaniem następujących zasad:
1) zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie nieru-

chomości gruntowych, budynkowych, lokalo-
wych, budowli lub ich części może być dokona-
ne po uzyskaniu opinii rady społecznej, na zasa-
dach określonych w niniejszej uchwale oraz po
uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu,

2) użyczenie zbędnego mienia nieruchomego przez
SP ZOZ może nastąpić na rzecz podmiotów re-
alizujących zadania własne powiatu z zakresu
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ochrony zdrowia, po uzyskaniu opinii rady spo-
łecznej zakładu, za zgodą Zarządu Powiatu,

3) wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości
SP ZOZ nie może powodować ograniczenia do-
stępności do świadczeń zdrowotnych, pogarszać
warunków świadczonych usług oraz naruszać
wymogów określonych w odpowiednich przepi-
sach.

R o z d z i a ł   VII

Posoanowienia wońwowe

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 22

1. Traci moc uchwała nr XXXIV/397/2005 Rady
Powiatu rłodzkiego z dnia 3 marca 2005 r. w
sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nie-
ruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wy-
najmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

2. Traci moc uchwała nr XIX/283/2008 Rady Po-
wiatu rłodzkiego z dnia 28 maja 2008 r. w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomo-
ściami Powiatu rłodzkiego.

§ 23

W uchwale nr IV/51/2007 Rady Powiatu rłodzkie-
go z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia
zasad zbywania, zakupu, wydzierżawiania, wynaję-
cia majątku trwałego lub przyjęcia darowizny przez
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
utworzone przez Powiat rłodzki, § 2 otrzymuje
brzmienie:
„Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie ruchomości
nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład i
wymaga uprzednio uzyskania każdorazowo opinii
Rady Społecznej zakładu, z zastrzeżeniem posta-
nowień § 4.”

§ 24

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

PRZEWODNICZĄCP REDP

DARIUSZ KŁONOWSKI
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UCHWAŁA RADY POWIATU WAŁ RZYSKIEGO
NR XX/53/08

z dnia 11 września 2008 r.

w sprawie zpiany uw wady Rady Powiaou Wadbrzyswiego nr w/58/03 z dnia
4 grudnia 2003 rowu w sprawie uw walenia Soaouou Powiaou Wadbrzyswiego
                                     (z późniejszypi zpianapi)

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr V/58/03
z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Wałbrzyskiego (z późniejszymi zmia-
nami), wprowadza się następujące zmiany:
1) przepis § 9 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Przedkładanie Radzie rocznej intormacji z jej
działalności”

2) wykreślić § 10
3) przepis § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Za-

wiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
Sesji Rady podaje się do publicznej wiadomości
w Biuletynie Intormacji Publicznej oraz przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa.”

4) wykreślić w § 14 ust. 4
5) przepis § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rad-

ni potwierdzają swoją obecność na sesjach  i
komisjach Rady poprzez zalogowanie karty
magnetycznej oraz poprzez złożenie podpisu na
liście obecności. W razie niemożliwości

uczestniczenia w Sesji lub posiedzeniu romisji
Radny powinien przed jej terminem pointor-
mować o tym takcie Przewodniczącego Rady
bądź Przewodniczącego romisji.”

6) przepis § 15 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie
„stwierdza na podstawie listy obecności, a
także na podstawie zalogowanych kart magne-
tycznych prawomocność obrad”

7) w § 19 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:
„Interpelacje i zapytania Radnych umieszczone
są w Biuletynie Intormacji Publicznej.”

8) przepis § 21 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Oprócz zabrania głosu w tym samym punkcie
obrad, Radny ma prawo do dwóch replik („ad
vocem”). Czas repliki nie powinien przekraczać
trzech minut. Udzielanie głosu „ad vocem” od-
bywa się poza kolejnością.”

9) przepis § 21 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Po
stwierdzeniu że lista mówców została wyczer-
pana, Przewodniczący zamyka debatę i rozpo-
czyna procedurę głosowania.”
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10) przepis § 21 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący udziela głosu poza kolejno-
ścią w sprawie wniosków o charakterze tor-
malnym, w szczególności dotyczących:
a) sprawdzenia quorum,
b) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
c) zakończenia debaty i podjęcia uchwały,
d) głosowania bez dyskusji,
e) ogłoszenia tajności porządku obrad,
t) zarządzenia tajnego głosowania,
g) odesłania projektu uchwały do romisji,
h) zarządzenia przerwy.”

11 w § 21 wprowadza się ust.13 w brzmieniu:
„Przewodniczący Rady może z własnej inicja-
tywy zarządzić przerwę w obradach w trakcie
Sesji”

12) przepis § 24 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Do uchwały dołącza się uzasadnienie zawie-
rające w szczególności wskazanie przyczyny
podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społecz-
ne oraz w przypadku wystąpienia skutków ti-
nansowych źródła ich pokrycia”

13) przepis § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze
uchwał i przechowuje wraz z protokołami z ob-
rad Sesji. Rejestr uchwał Rady prowadzi Biuro
Rady”

14) przepis § 27 otrzymuje brzmienie: ”Starostwo
gromadzi i udostępnia w Biuletynie Intormacji
Publicznej oraz w swojej siedzibie zbiór aktów
prawa miejscowego ustanowionych przez or-
gany Powiatu.”

15) przepis § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący przekazuje projekty uchwał
właściwym komisjom lub Zarządowi.”

16) przepis § 29 otrzymuje brzmienie:
„a) W głosowaniu biorą udział wyłącznie

Radni,
b) Uchwały zapadają zwykłą większością gło-

sów w głosowaniu jawnym przez podnie-
sienie ręki, w obecności co najmniej połowy
składu Rady, chyba że ustawa stanowi ina-
czej,

c) Głosowanie jawne przeprowadza Przewod-
niczący przy pomocy Wiceprzewodniczą-
cych,

d) W głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów podejmuje się również wnioski me-
rytoryczne, apele, rezolucje i stanowiska. W
pierwszej kolejności głosuje się wnioski o
ich odrzucenie w całości, jeżeli takie zostały
postawione,

e) Dopuszcza się stosowanie systemu elektro-
nicznego podczas głosowania,

t) W razie gdy wynik głosowania budzi uza-
sadnione wątpliwości, Rada może dokonać
reasumpcji głosowania,

g) W przypadku niestosowania systemu elek-
tronicznego podczas głosowania na wnio-
sek Radnego Rada może większością gło-
sów zarządzić przeprowadzenie głosowania
imiennego,

h) Wniosek o głosowanie imienne może zgłosić
co najmniej trzech Radnych,

i) Głosowanie imienne przeprowadzane bez
użycia systemu elektronicznego odbywa się
przy użyciu kart do głosowania podpisanych
imieniem i nazwiskiem. Lista osób głosują-
cych „za”, „przeciw”, „wstrzymujących
się” jest załącznikiem do protokołu Sesji.
rarty do głosowania przelicza Przewodni-
czący przy pomocy Wiceprzewodniczących,

j) Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach
określonych w ustawach,

k) Głosowanie tajne przeprowadza powołana
na Sesji spośród Radnych co najmniej trzy
osobowa komisja skrutacyjna – wybierając
spośród siebie przewodniczącego,

l) W głosowaniu tajnym Radni głosują za po-
mocą kart do głosowania ostemplowanych
pieczęcią Rady. rart do głosowania nie mo-
że być więcej niż radnych obecnych na Se-
sji. Za głosy ważne uznaje te, które oddano
zgodnie z ustalonymi przez komisję skruta-
cyjną zasadami i na właściwych kartach do
głosowania,

m) romisja skrutacyjna przed przystąpieniem
do głosowania objaśnia sposób głosowania i
przeprowadza je odczytując kolejno Rad-
nych z listy obecności,

n) Po przeliczeniu głosów przewodniczący ko-
misji skrutacyjnej odczytuje protokół, podpi-
sany przez wszystkich członków komisji,
podając wyniki głosowania. Protokół ten
stanowi załącznik do protokołu z Sesji,

o) W głosowaniu nad projektem uchwały po-
rządek głosowania przewiduje w kolejności:
– głosowanie za odrzuceniem w całości,

jeżeli taki został postawiony,
– głosowanie poprawek ujętych w opinii

romisji, Zarządu lub zgłoszonych w
trakcie obrad. W pierwszej kolejności
głosuje się nad poprawkami, których
przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o in-
nych poprawkach.

– głosowanie projektu w całości ze zmia-
nami wynikającymi z przegłosowanych
poprawek.

p) Nieuczestniczenie w głosowaniu, przy
obecności na Sali obrad, jest naruszeniem
obowiązków Radnego i jest odnotowane w
protokole z Sesji.”

17) przepis § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do
protokołu dołącza się: listę obecności Radnych,
listę zaproszonych gości, teksty uchwał podję-
tych przez Radę, protokoły głosowań tajnych,
oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce
Przewodniczącego.”

18) przepis § 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „raż-
dy ma prawo wglądu do protokołu, robienia
notatek i odpisów z wyjątkiem niejawnej czę-
ści obrad. Protokoły z posiedzeń Sesji i romisji
Rady są udostępnione w Biuletynie Intormacji
Publicznej.”

19) w § 34 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „romisja
opiniuje skargi na działalność Zarządu, Starosty i
kierowników powiatowych służb, inspekcji, stra-
ży i innych jednostek organizacyjnych”
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20) przepis § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ro-
misje podlegają Radzie w całym zakresie swo-
jej działalności”

21) przepis § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ”Pra-
cą romisji kieruje jej przewodniczący, a w cza-
sie jego nieobecności zastępca przewodniczą-
cego komisji, którego komisja wybiera spośród
swoich członków.”

22) przepis § 41 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Pro-
pozycje składu osobowego komisji oraz zmian
w tym składzie przedkłada Radzie w tormie
projektu uchwały Przewodniczący na wniosek
zainteresowanych Radnych, klubów Radnych
lub komisji.”

23) w § 44 wykreśla się w ust. 1 pkt 5
24) przepis § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wnioski odrzucone przez romisję umieszcza
się, na żądanie wnioskodawcy, w protokole
komisji jako wnioski mniejszości, w szczegól-
ności w sprawach dotyczących projektów
uchwał Rady.”

25) w § 47 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Prze-
wodniczący oraz Wiceprzewodniczący przyj-
mują wnioski i skargi mieszkańców powiatu
zgodnie z harmonogramem umieszczonym na
tablicy ogłoszeń w Starostwie oraz w Biulety-
nie Intormacji Publicznej.”

26) przepis § 48 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący klubów Radnych są obowią-
zani przedłożyć Przewodniczącemu regulaminy
klubów.”

27) wprowadza się § 49 w brzmieniu: „w celu
udzielenia Radnemu przez pracodawcę czaso-
wego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym, Przewodni-
czący Rady Powiatu, Starosta lub Przewodni-
czący romisji wystawiają zawiadomienie, za-
proszenie lub upoważnienie do wykonania da-
nych prac, zawierające określenie terminu i
charakteru zajęć.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCP
REDP POWIETU

ANDRZEJ LIPIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA CHOANOWA
NR XXw/123/08

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

zpieniająwa uw wadę Rady Miejswiej w C ojnowie w sprawie usoalenia graniw
i nuperów soadyw  obwodów gdosowania oraz siedzib obwodowyw  wopisji
                           wyborwzyw  w pieawie C ojnowie

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r.,
Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LII/251/2002 Rady Miejskiej w Choj-
nowie z dnia 26 czerwca 2002 r., zmienionej
Uchwałą nr XLIV/200/05 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 czerwca 2005 r. i uchwałą nr XII/57/07
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 września 2007
r. w sprawie ustalenia granic i numerów stałych
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych w mieście Chojnowie w za-
łączniku do uchwały w obwodzie głosowania nr 4
wprowadza się następujące zmiany, po ulicy „riliń-
skiego od nr 1 do nr 24” dopisuje się „Leśna” i po
ulicy „Wolności” dopisuje się „Wrzosowa”.

§ 2

Jednolity tekst załącznika, uwzględniający zmiany
określone w § 1. stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Chojnowie i w „Gazecie Chojnow-
skiej”.

PRZEWODNICZĄCP
REDP MIEJSrIEJ

JAN SKOWROŃSKI
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Zadąwzniw do uw wady Rady Miejswiej
C ojnowa nr XXw/123/08 z dnia
28 sierpnia 2008 r. (poz. 2825)

Numer obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania

1
Ulice:
Bielawska, W. Bogusławskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bolesława Prusa, Bole-
sławiecka, Ciemna, Ćwiklińskiej, Dąbrowskiego, Gabrieli Zapolskiej, Głowackiego, Heleny
Modrzejewskiej, Katedralna, Komuny Paryskiej, Konopnickiej, Konstantego Gałczyńskiego,
Kopernika, St. Małachowskiego, J.U. Niemcewicza, Ogrodowa, Orzeszkowej, T. Rejtana,
Reymonta, Skargi, Solskiego, Sempołowskiej Stefanii, Tkacka, Wyspiańskiego
Place: Konstytucji 3 Maja

2
Ulice:
K. Baczyńskiego, Broniewskiego, Chopina, Drzymały, Fabryczna, Goleszańska, Kolejowa,
Kościuszki, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kusocińskiego, Lubińska, Mickiewicza,
Nowa, Przelot, L. Staffa, Tuwima, Witosa, Zielona, Żeromskiego
Place: Dworcowy

3
Ulice:
Chmielna, Grodzka, Grottgera, Jana Długosza, Kazimierza Wielkiego, Konarskiego, Królowej
Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, Legnicka, Łużycka, Matejki, Moniuszki, Okrzei, Poźniaków, Ra-
cławicka, Reja, Różana, Rynek, Staszica, Szpitalna, KsiCdza Ściegiennego, Tulipanowa
Place: Zamkowy

4
Ulice:
Akacjowa, Asnyka, Cicha, Jana III  Sobieskiego, Kilińskiego od nr 1 do nr 24, Leśna, Li-
powa, Młynarska, Parkowa, Piotrowicka, Polna, Południowa, Rzemieślnicza, Samorządo-
wa, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Spacerowa, Wojska Polskiego, Wolności, Wrzosowa,
Złotoryjska

5
Ulice:
Brzozowa, Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka, Kilińskiego od nr 25 do nr 35, Krasickiego,
I. Paderewskiego, Sienkiewicza, Słowackiego

6
Ulice:
Bohaterów Powstania Warszawskiego, Generała Stanisława Maczka, Kochanowskiego,
W. Sikorskiego, Wł. Łokietka

2826

UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W KŁODZKU
NR XXwI/230/2008

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zpiany uw wady nr XwI/135/200w Rady Miejswiej w Kdodzwu
z dnia 29 lisoopada 200w rowu w sprawie opdaoy oargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 i art. 19 pkt 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych2 (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)3 zarządza się, co
następuje:
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§ 1

W uchwale nr XVI/135/2007 Rady Miejskiej w
rłodzku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie
opłaty targowej § 5 ust. 1 lit. „b” otrzymuje
brzmienie:
„b) Endrzej Suliński – w pozostałych miejscach,

w których jest prowadzony handel.”

§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta rłodzka.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCP
REDP MIEJSrIEJ

HENRYK URBANOWSKI

____________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

2 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów intrastruk-

tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,. Nr 251, poz. 1847.
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W KŁODZKU
NR XXwI/235/2008

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie nadania nazwy uliwy na oerenie piasoa Kdodzwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 Rada Miejska w rłodzku
postanawia, co następuje:

§ 1

Nadać nazwę ul. Cyprysowa dla nieruchomości
gruntowych poł. w rłodzku, oznaczonych geode-
zyjnie jako dz. nr 7/13, 4/14, EM-14, obręb Juran-
dów oraz jako część działki 3/34, EM-14, obręb
Jurandów na odcinku ok. 65 mb jak na załączniku
mapowym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta rłodzka.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCP
REDP MIEJSrIEJ

HENRYK URBANOWSKI

________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr

113, poz. 984: Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
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Zadąwzniw do uw wady Rady Miejswiej
w Kdodzwu nr XXwI/235/2008 z dnia
28 sierpnia 2008 r. (poz. 282w)
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UCHWAŁA RADY MIASTA AU A 
NR XXw/138/2008

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie zpian w soaouwie Miejswiego Oarodwa Popowy Spodewznej
w Aubaniu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVI/215/2004 Rady Miasta Lubań
z dnia 28 września 2004 r. w sprawie: nadania
statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Lubaniu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 197,
poz. 3119 z późn. zm.) w § 2 w ust. 2 dodaje się
pkt h w  brzmieniu: „prowadzenie postępowań i
wydawanie decyzji w zakresie objętym ustawą  z
dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do  alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.
1378 z późn. zm.)”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Lubań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCE REDP

MAŁGORZATA GRZESIAK
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W NOWOGRODŹCU
NR XXXIII/224/08

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zpiany uw wady nr XXwII/1w6/08 Rady Miejswiej w Nowogrodźwu
z dnia 28 parwa 2008 r. w sprawie owrealenia wysowoawi arodwów finanso-
wyw  w budżewie Gpiny i Miasoa Nowogrodziew z przeznawzeniep na popow
zdrowooną dla nauwzywieli worzysoająwyw  z opiewi zdrowoonej oraz owrealenia
rodzajów awiadwzeń przyznawanyw  w rapaw  oej popowy oraz warunwi
                                i sposób iw  przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – rarta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/176/08 Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie
określenia wysokości środków tinansowych w bu-
dżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec z przeznacze-
niem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzy-
stających z opieki zdrowotnej oraz określenia ro-
dzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej
pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania
uchyla się § 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowogrodźca.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCP REDP

WILHELM TOMCZUK
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UCHWAŁA RADY MIEASKIEA W NOWOGRODŹCU
NR XXXIII/230/08

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zasad udzielania i rozliwzania dooawji na prawe wonserwaoorswie,
resoauraoorswie lub robooy budowlane przy zabyowu wpisanyp do rejesoru
                                               zabyowów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz
art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o tinansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Uchwała określa:
1) warunki ubiegania się o dotację na stinanso-

wanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich i robót budowlanych przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków;

2) rodzaj danych i intormacji, które należy za-
wrzeć we wniosku o dotację;

3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie
dotacji;

4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa
o udzielenie dotacji;

5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania

intormacji o udzielonych dotacjach.
2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczą-

cych zabytków lub czynności z nimi związanych
określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej
ustawy.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy za-

bytku – należy przez to rozumieć prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków;

2) beneticjencie – należy przez to rozumieć
podmiot, któremu na zasadach określonych
niniejszą uchwałą przyznano dotację z budże-
tu Miasta i Gminy Nowogrodziec na prace lub
roboty budowlane przy zabytku.

§ 2

Z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec mogą być
udzielane dotacje celowe na dotinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków znajdującym się na obszarze gminy i miasta
Nowogrodziec, jeżeli:
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym,
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne,

artystyczne lub naukowe dla miasta i gminy
Nowogrodziec.

§ 3

1. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest
właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym
mowa w § 2.

2. Dotacja może być udzielona na dotinansowanie
nakładów koniecznych na wykonanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2,
ustalonych na podstawie kosztorysu zatwier-
dzonego przez Wojewódzkiego ronserwatora
Zabytków we Wrocławiu, które zostaną prze-
prowadzone w roku złożenia przez wnioskodaw-
cę wniosku o udzielenie dotacji.

3. Dotacja na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane może obejmować na-
kłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i kon-

serwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich,

architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwator-

skich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z

przepisami prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozy-

cji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie sub-

stancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych

zabytku lub ich odtworzenie w zakresie nie-
zbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okła-
dzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie, z uwzględnieniem charaktery-
stycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia
dachowego, rynien i rur spustowych;

11) modernizację instalacji elektrycznej w zabyt-
kach drewnianych lub w zabytkach, które
posiadają oryginalne, wykonane z drewna
części składowe i przynależności;
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12) zakup i montaż instalacji przeciwwłamanio-
wej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 4

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 35
% nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 2.

2. Dotacja na dotinansowanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku, o którym mowa w § 2, nie może
zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub robo-

ty w 100% są tinansowane z dotacji pocho-
dzących z innych źródeł,

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez
Gminę i Miasto Nowogrodziec i inne upraw-
nione organy przekroczyła wysokość 100%
nakładów koniecznych na te prace lub robo-
ty.

§ 5

1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek
o dotację wraz z następującymi załącznikami:
1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiek-

tu, którego dotyczą prace lub roboty,
2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania

zabytkiem,
3) harmonogramem oraz kosztorysem przewi-

dywanych lub wykonanych prac lub robót ze
wskazaniem źródeł ich tinansowania,

4) decyzją Wojewódzkiego ronserwatora Za-
bytków we Wrocławiu zezwalającą na prze-
prowadzenie prac lub robót oraz projektem i
pozwoleniem na budowę, gdy wniosek doty-
czy prac lub robót przy zabytku nieruchomym
lub programem prac, gdy wniosek dotyczy
prac przy zabytku ruchomym,

5) intormacją o wnioskach o udzielenie dotacji
skierowanych do innych organów,

6) wykazem prac lub robót wykonanych w okre-
sie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

2. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsię-
biorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołączyć intormację o pomocy publicznej otrzy-
manej przed dniem złożenia wniosku – sporzą-
dzoną w zakresie i według zasad określonych w
art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zm.).

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za-
łącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi
Nowogrodźca do końca lutego każdego roku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zasto-
sowania w przypadku ubiegania się o dotację na
prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia
zabytku.

§ 7

1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Nowogrodźcu
w tormie uchwały.

2. W uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
określa się nazwę otrzymującego dotację, prace
lub roboty, na wykonanie których przyznano do-
tację, oraz kwotę przyznanej dotacji w poszcze-
gólnym roku budżetowym.

3. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji
Rada Miejska w Nowogrodźcu uwzględnia kwo-
tę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy i
Miasta Nowogrodziec.

§ 8

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie
umowy, określającej w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabyt-

ku i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania,

które w postanowieniach umowy mogą zo-
stać uzależnione od wyniku każdorazowej
kontroli postępu prac lub robót budowlanych
i rozliczenia tych wydatków;

3) zobowiązanie się beneticjenta do przekazy-
wania intormacji o wysokości środków pu-
blicznych na prace lub roboty przy zabytku
otrzymanych z innych źródeł;

4) zobowiązanie się beneticjenta do stosowania
takich zasad obiegu i opisywania dokumen-
tów tinansowych, aby oryginały dokumentów
świadczących o dokonaniu wydatków stinan-
sowanych w całości lub w części z otrzyma-
nej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały
w klauzulę potwierdzającą ten takt;

5) zobowiązanie się beneticjenta do poddania
się kontroli przeprowadzanej przez Burmistrza
lub osobę przez niego upoważnioną w zakre-
sie przeznaczenia dotacji i wykonania prac
lub robót budowlanych;

6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej
dotacji;

7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzy-
stanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzy-
stanej niezgodnie z przeznaczeniem,

8) pouczenie o skutkach nienależytego wykona-
nia obowiązków określonych w umowie
wskazanych w § 10 niniejszej uchwały.

2. rontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, jest
przeprowadzana przez osoby upoważnione przez
Burmistrza i polega na:
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realiza-

cji celów zakładanych w zakresie dotowane-
go zadania pod kątem zgodności z przepisami
prawa i zawartą umową (kontrola tormalno-
merytoryczna);

2) sprawdzaniu dokumentów związanych z re-
alizacją dotowanego zadania (w szczególno-
ści znajdujących się w siedzibie podmiotu
oryginałów dokumentów tinansowych) pod
kątem ich zgodności z przepisami prawa,
umową i zasadami rachunkowości (kontrola
tormalno-rachunkowa).

§ 9

1. Podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny od-
biór wykonanych prac lub robót wykonanych
przez Beneticjenta z udziałem przedstawicieli
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Wojewódzkiego ronserwatora Zabytków we
Wrocławiu oraz Burmistrza Nowogrodźca.

2. W celu rozliczenia dotacji beneticjent w sposób i
w terminach określonych w umowie składa
Burmistrzowi sprawozdania z wykonania prac
lub robót budowlanych, które zawiera:
1) intormacje o całkowitym koszcie zadania w

okresie sprawozdawczym, w tym nakłady
pokryte z innych środków publicznych;

2) zestawienie rachunków dołączanych do
sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – ze
wskazaniem numeru księgowego, numeru
pozycji kosztorysu, daty wystawienia ra-
chunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty
wraz z określeniem wysokości środków z do-
tacji tinansujących dany rachunek.

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2,
stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 10

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji
niezgodnie z umową, w tym:
1) nieprzedstawienia rozliczenia w terminie okre-

ślonym w umowie;
2) nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części

dotacji;
3) podania nieprawidłowych lub niepełnych intor-

macji, o których mowa w § 5 ust. 1, wykonują-
cy prace lub roboty traci prawo do ubiegania się
o dotację z budżetu Gminy i Miasta Nowogro-
dziec przez kolejne trzy lata.

§ 11

1. Burmistrz Nowogrodźca prowadzi wykaz udzie-
lonych dotacji oraz intormuje inne organy
uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach

przyznanych przez Radę Miejska w Nowogrodź-
cu.

2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji
winno zawierać:
1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miej-

sca jego położenia lub przechowywania,
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres

osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki
organizacyjnej, której przyznano dotację;

3) intormacje o wysokości środków przekaza-
nych beneticjentowi z dotacji oraz o rozlicze-
niu kwoty wypłaconej dotacji;

4) intormacje przekazane przez inne organy zo-
bowiązane do udzielania intormacji o dota-
cjach na prace lub roboty budowlane przy
danym zabytku.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu i w
Biuletynie Intormacji Publicznej uchwałę o przy-
znaniu dotacji.

§ 12

Wnioski o przyznanie dotacji w 2008 r. można
składać do dnia 30 października 2008 r.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowogrodźca.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 października
2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCP REDP

WILHELM TOMCZUK
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Zadąwzniw nr 1 do uw wady Rady Miejswiej
w Nowogrodźwu nr XXXIII/230/08 z dnia
29 sierpnia 2008 r. (poz. 2830)
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Zadąwzniw nr 2 do uw wady Rady Miejswiej
w Nowogrodźwu nr XXXIII/230/08 z dnia
29 sierpnia 2008 r. (poz. 2830)
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2831

UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
NR wI/46/2008

z dnia 4 września 2008 r.

w sprawie owrealenia zasad zbywia udziadów w jednoosobowej spódwe
z ograniwzoną odpowiedzialnoawią pod firpą „Foroewzny Parw Kulourowy"
                       sp. z o.o. z siedzibą w Srebrnej Górze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące zasady zbycia udziałów
Gminy Stoszowice w spółce z ograniczoną od-
powiedzialnością pod tirmą „Forteczny Park rul-
turowy” sp. z o.o. z siedzibą w Srebrnej Górze,
zwanej dalej Spółką;
1) dopuszcza się możliwość zbycia co najwyżej

49% udziałów przysługujących Gminie Sto-
szowice w Spółce,

2) udziały mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz
innej jednostki samorządu terytorialnego za
cenę wynegocjowaną przez Wójta Gminy
Stoszowice, która podlega akceptacji przez
Radę Gminy Stoszowice,

3) zbycie udziałów oraz zapłata ceny winny na-
stąpić do dnia 31 grudnia 2009 roku.

2. W wypadku braku zbycia udziałów Gminy Sto-
szowice na warunkach określonych w ust. 1,
wyraża się zgodę na podjecie działań zmierza-
jących do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki poprzez objęcie udziałów w podwyż-
szonym kapitale zakładowym przez inną jed-
nostkę samorządu terytorialnego na warun-

kach wynegocjowanych przez Wójta Gminy
Stoszowice.

§ 2

W wypadku przystąpienia do Spółki innej jednostki
samorządu terytorialnego w trybie określonym w §
1 ust. 2 Gmina Stoszowice winna zachować
udziały, które dają prawo głosu obejmujące co naj-
mniej 51% ogólnej liczby głosów posiadanych przez
wszystkich wspólników.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Stoszowice.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCP
REDP GMINP

JANUSZ CENDROWICZ

2832

UCHWAŁA RADY GMINY WAAIM
NR XXw/146/2008

z dnia 10 września 2008 r.

w sprawie zaliwzenia dróg na oerenie gpiny Walip (piejswowoawi Dziećpo-
rowiwe, Soary Aulianów, Nowy Aulianów, Glinno, Miw adwowa, Niedźwiedziwa,
        Olszyniew, Rzewzwa, Zagórze Śląswie) do waoegorii dróg gpinnyw 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z późn. zm.) – Rada
Gminy Walim uchwala, co następuje:
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§ 1

Do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Walim
(miejscowości Dziećmorowice, Stary Julianów,
Nowy Julianów, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzi-
ca, Olszyniec, Rzeczka, Zagórze Śląskie) zalicza się
następujące drogi wymienione w załączniku nr 1, nr
2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego (opinia stanowi za-
łącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCP
REDP GMINP

ZUZANNA BODURKA

Zadąwzniw nr 1 do uw wady Rady Gpiny
Walip nr XXw/146/08 z dnia 10 wrzeania
2008 r. (poz. 2832)

Dziećmorowice, Stary Julianów, Nowy Julianów

Status drogi
Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy

Droga 2/1 dr gruntowa 1
Droga 89 dr gruntowa 1
Droga 23 dr gruntowa 1
Droga 27 dr gruntowa 1
Droga 28/1 dr gruntowa 1
Droga 28/2 dr gruntowa 1
Droga 82 dr gruntowa 1
Droga 44 dr gruntowa 1
Droga 37 dr gruntowa 1
Droga 39 dr gruntowa 1
Droga 96 dr gruntowa 1
Droga 135 dr gruntowa 1
Droga 136/2 dr gruntowa 1
Droga 136/1 dr gruntowa 1
Droga 242 dr gruntowa 1
Droga 533/1 dr gruntowa 1
Droga 186 dr gruntowa 1
Droga 181/1 dr gruntowa 1
Droga 145/1 dr gruntowa 1
Droga 135 dr gruntowa 1
Droga 250 dr gruntowa 2
Droga 261/2 dr gruntowa 2
Droga 392 dr gruntowa 2
Droga 433 dr gruntowa 2
Droga 464 dr gruntowa 2
Droga 518 dr gruntowa 2
Droga 492 dr gruntowa 2
Droga 351 dr gruntowa 2
Droga 331 dr gruntowa 2
Droga 428 dr gruntowa 2

Obręb Rusinowa
Droga 98 dr gruntowa 1
Droga 94 dr gruntowa 1
Droga 117 dr gruntowa 2
Droga 127 dr (ul. Bystrzycka) gruntowa 2
Droga 154 dr (ul. Bystrzycka) bitumiczna 2
Droga 181 dr gruntowa 3
Droga 184 dr gruntowa 3
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Zadąwzniw nr 2 do uw wady Rady Gpiny
Walip nr XXw/146/08 z dnia 10 wrzeania
2008 r. (poz. 2832)

Glinno
Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy

Droga 9 dr gruntowa 1
Droga 15 dr gruntowa 1
Droga 2 dr gruntowa 1
Droga 126 dr gruntowa 1
Droga 94 dr gruntowa 1
Droga 74 dr gruntowa 1
Droga 66 dr gruntowa 1
Droga 61/5 dr gruntowa 1
Droga 50 dr gruntowa 1
Droga 48 dr gruntowa 1
Droga 38 dr gruntowa 1
Droga 35 dr gruntowa 1
Droga 31 dr gruntowa 1
Droga 235 dr gruntowa 1
Droga 253 dr gruntowa 1
Droga 222 dr gruntowa 1
Droga 275 dr gruntowa 2
Droga 169 dr gruntowa 2
Droga 191 dr gruntowa 2
Droga 208 dr gruntowa 2

Zadąwzniw nr 3 do uw wady Rady Gpiny
Walip nr XXw/146/08 z dnia 10 wrzeania
2008 r. (poz. 2832)

MicMachowa
Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy

Droga 210 dr gruntowa 1
Droga 213 dr gruntowa 1
Droga 214 dr gruntowa 1
Droga 222 dr gruntowa 1
Droga 223 dr gruntowa 1
Droga 225 dr gruntowa 1
Droga 226 dr gruntowa 1
Droga 227 dr gruntowa 1
Droga 187 dr gruntowa 2
Droga 190 dr gruntowa 2
Droga 195 dr gruntowa 2
Droga 196 dr gruntowa 2
Droga 197 dr gruntowa 2
Droga 198 dr gruntowa 2
Droga 199 dr gruntowa 2
Droga 205 dr gruntowa 2
Droga 208 dr gruntowa 2
Droga 209 dr gruntowa 2
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Zadąwzniw nr 4 do uw wady Rady Gpiny
Walip nr XXw/146/08 z dnia 10 wrzeania
2008 r. (poz. 2832)

Niedźwiedzica
Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy

Droga 202 dr gruntowa 1
Droga 199 dr gruntowa 1
Droga 205 dr gruntowa 1
Droga 197/2 dr gruntowa 1
Droga 41/4 dr gruntowa 1
Droga 210 dr gruntowa 1
Droga 194 dr gruntowa 1
Droga 232 dr gruntowa 1
Droga 222/2 dr gruntowa 1
Droga 221 dr bitumiczna 1
Droga 227 dr gruntowa 1
Droga 9/4 dr gruntowa 1
Droga 231 dr gruntowa 1

Zadąwzniw nr 5 do uw wady Rady Gpiny
Walip nr XXw/146/08 z dnia 10 wrzeania
2008 r. (poz. 2832)

Olszyniec
Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy

Droga 120 dr gruntowa 1
Droga 78/1 dr gruntowa 1
Droga 132 dr gruntowa 1
Droga 126 dr gruntowa 1
Droga 17 dr gruntowa 1
Droga 2 dr gruntowa 1
Droga 55 dr gruntowa 1
Droga 58 dr gruntowa 1
Droga 38 dr gruntowa 1
Droga 42 dr gruntowa 1
Droga 44 dr gruntowa 1
Droga 154 dr gruntowa 2
Droga 182 dr (ul. Młyńska) gruntowa 2
Droga 167/1 dr (ul. Wąska) gruntowa 2
Droga 167/5 dr (ul. Kolejowa) gruntowa 2

Zadąwzniw nr 6 do uw wady Rady Gpiny
Walip nr XXw/146/08 z dnia 10 wrzeania
2008 r. (poz. 2832)

Rzeczha
Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy

1 2 3 4
Droga 24 dr gruntowa 1
Droga 15 dr gruntowa 1
Droga 38 dr gruntowa 1
Droga 46 dr gruntowa 1
Droga 54 dr gruntowa 2
Droga 56 dr gruntowa 2
Droga 75 dr gruntowa 2
Droga 81 dr gruntowa 2
Droga 72 dr gruntowa 2
Droga 89/2 dr gruntowa 2
Droga 89/4 dr gruntowa 2
Droga 95/5 dr gruntowa 3
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cd. tabeli
1 2 3 4

Droga 115 dr gruntowa 3
Droga 122 dr gruntowa 3
Droga 132 dr gruntowa 3
Droga 137 dr gruntowa 3
Droga 109/1 dr gruntowa 3
Droga 142/1 dr gruntowa 3
Droga 152/2 dr gruntowa 4
Droga 155 dr gruntowa 4

Zadąwzniw nr w do uw wady Rady Gpiny
Walip nr XXw/146/08 z dnia 10 wrzeania
2008 r. (poz. 2832)

Zagórze Śląskie
Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy

Droga 9 dr gruntowa 1
Droga 20 dr gruntowa 1
Droga 22 dr gruntowa 1
Droga 211 dr gruntowa 4
Droga 204 dr gruntowa 4
Droga 43 dr gruntowa 4
Droga 234 dr gruntowa 4
Droga 245 dr gruntowa 4
Droga 196 dr gruntowa 4
Droga 315 dr,  349 dr, 343 dr

(ul. Letniskowa)
bitumiczna, gruntowa 5

Droga 323 dr gruntowa 5
Droga 259 dr gruntowa 5
Droga 76 dr gruntowa 5
Droga 372 dr gruntowa 5
Droga 256 dr (ul. Spacerowa) gruntowa 5
Droga 376 dr gruntowa 5

Zadąwzniw nr 8 do uw wady Rady Gpiny
Walip nr XXw/146/08 z dnia 10 wrzeania
2008 r. (poz. 2832)

UCHWAŁA ZARZ DU POWIATU WAŁ RZYSKIEGO
NR 88/2008

w sprawie wydania opinii dooywząwej zaliwzenia dróg na oerenie gpiny Walip
(piejswowoawi Dziećporowiwe, Soary Aulianów, Nowy Aulianów, Glinno, Mi-
w adwowa, Niedźwiedziwa, Olszyniew, Rzewzwa, Zagórze Śląswie) do waoegorii
                                             dróg gpinnyw 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115
z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
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§ 1

Opiniuje się pozytywnie zaliczenie wymienionych w
załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wał-
brzyskiego dróg na terenie gminy Walim (miejsco-
wości Dziećmorowice, Stary Julianów, Nowy Julia-
nów, Glinno, Michałkowa, Niedźwiedzica, Olszy-

niec, Rzeczka, Zagórze Śląskie) do kategorii dróg
gminnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

PRZEWODNICZĄCP ZERZĄDU
AUGUSTYN SKRĘTKOWICZ

WICESTEROSTE
ANDRZEJ MARCINIAK

CZŁONrOWIE ZERZĄDU:

IWONA GORGOŃ
EDWARD PODGÓRSKI
MONIKA WYBRANIEC

Zadąwzniw nr 1 do uw wady Zarządu
Powiaou Wadbrzyswiego

Dziećmorowice, Stary Julianów, Nowy Julianów

Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy

Droga 2/1 dr gruntowa 1

Droga 89 dr gruntowa 1

Droga 23 dr gruntowa 1

Droga 27 dr gruntowa 1

Droga 28/1 dr gruntowa 1

Droga 28/2 dr gruntowa 1

Droga 82 dr gruntowa 1

Droga 44 dr gruntowa 1

Droga 37 dr gruntowa 1

Droga 39 dr gruntowa 1

Droga 96 dr gruntowa 1

Droga 135 dr gruntowa 1

Droga 136/2 dr gruntowa 1

Droga 136/1 dr gruntowa 1

Droga 242 dr gruntowa 1

Droga 533/1 dr gruntowa 1

Droga 186 dr gruntowa 1

Droga 181/1 dr gruntowa 1

Droga 145/1 dr gruntowa 1

Droga 135 dr gruntowa 1

Droga 250 dr gruntowa 2

Droga 261/2 dr gruntowa 2

Droga 392 dr gruntowa 2

Droga 433 dr gruntowa 2

Droga 464 dr gruntowa 2

Droga 518dr gruntowa 2

Droga 492 dr gruntowa 2

Droga 351 dr gruntowa 2

Droga 331 dr gruntowa 2

Droga 428 dr gruntowa 2
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Obręb Ruśinowa

Droga 98 dr gruntowa 1

Droga 94 dr gruntowa 1

Droga 117dr gruntowa 2

Droga 127 dr (ul. Bystrzycka) gruntowa 2

Droga 154 dr (ul. Bystrzycka) bitumiczna 2

Droga 181 dr gruntowa 3

Droga 184 dr gruntowa 3

Glinno

Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy
Droga 9 dr gruntowa 1

Droga 15 dr gruntowa 1

Droga 2 dr gruntowa 1

Droga 126 dr gruntowa 1

Droga 94 dr gruntowa 1

Droga 74 dr gruntowa 1

Droga 66 dr gruntowa 1

Droga 61/5 dr gruntowa 1

Droga 50 dr gruntowa 1

Droga 48 dr gruntowa 1

Droga 38 dr gruntowa 1

Droga 35 dr gruntowa 1

Droga 31 dr gruntowa 1

Droga 235 dr gruntowa 1

Droga 253 dr gruntowa 1

Droga 222 dr gruntowa 1

Droga 275 dr gruntowa 2

Droga 169 dr gruntowa 2

Droga 191 dr gruntowa 2

Droga 208 dr gruntowa 2

MicMachowa

Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkuszmapy

Droga 210 dr gruntowa 1

Droga 213 dr gruntowa 1

Droga 214 dr gruntowa 1

Droga 222 dr gruntowa 1

Droga 223 dr gruntowa 1

Droga 225 dr gruntowa 1

Droga 226 dr gruntowa 1

Droga 227 dr gruntowa 1

Droga 187 dr gruntowa 2

Droga 190 dr gruntowa 2

Droga 195 dr gruntowa 2

Droga 196 dr gruntowa 2

Droga 197 dr gruntowa 2

Droga 198 dr gruntowa 2

Droga 199 dr gruntowa 2

Droga 205 dr gruntowa 2

Droga 208 dr gruntowa 2

Droga 209 dr gruntowa 2
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Niedźwiedzica

Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy

Droga 202 dr gruntowa 1

Droga 199 dr gruntowa 1

Droga 205 dr gruntowa 1

Droga 197/2 dr gruntowa 1

Droga 41/4 dr gruntowa 1

Droga 210 dr gruntowa 1

Droga 194 dr gruntowa 1

Droga 232 dr gruntowa 1

Droga 222/2 dr gruntowa 1

Droga 221 dr bitumiczna 1

Droga 227 dr gruntowa 1

Droga 9/4 dr gruntowa 1

Droga 231 dr gruntowa 1

Olszyniec

Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy
Droga 120 dr gruntowa 1

Droga 78/1 dr gruntowa 1

Droga 132 dr gruntowa 1

Droga 126 dr gruntowa 1

Droga 17 dr gruntowa 1

Droga 2 dr gruntowa 1

Droga 55 dr gruntowa 1

Droga 58 dr gruntowa 1

Droga 38 dr gruntowa 1

Droga 42 dr gruntowa 1

Droga 44 dr gruntowa 1

Droga 154 dr gruntowa 2

Droga 182 dr (ul. Młyńska) gruntowa 2

Droga 167/1 dr (ul. Wąska) gruntowa 2

Droga 167/5 dr, 227 dr,
196/1 (ul. Kolejowa)

gruntowa 2

Dagórze Śląshie

Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy
1 2 3 4

Droga 9 dr gruntowa 1

Droga 20 dr gruntowa 1

Droga 22 dr gruntowa 1

Droga 211 dr gruntowa 4

Droga 204 dr gruntowa 4

Droga 43 dr gruntowa 4

Droga 234 dr gruntowa 4

Droga 245 dr gruntowa 4

Droga 196 dr gruntowa 4

Droga 315 dr, 349 dr, 343 dr (ul.

Letniskowa)

bitumiczna,

gruntowa

5

Droga 323 dr gruntowa 5

Droga 259 dr gruntowa 5

Droga 76 dr gruntowa 5
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cd. tabeli

1 2 3 4

Droga 372 dr gruntowa 5

Droga 256 dr (ul. Spacerowa) gruntowa 5

Droga 376 dr gruntowa 5

Rzeczha

Status drogi Nr geodezyjny drogi Nawierzchnia Arkusz mapy
Droga 24 dr gruntowa 1

Droga 15dr gruntowa 1

Droga 38 dr gruntowa 1

Droga 46 dr gruntowa 1

Droga 54 dr gruntowa 2

Droga 56 dr gruntowa 2

Droga 75 dr gruntowa 2

Droga 81 dr gruntowa 2

Droga 72 dr gruntowa 2

Droga 89/2 dr gruntowa 2

Droga 89/4 dr gruntowa 2

Droga 95/5 dr gruntowa 3

Droga 115 dr gruntowa 3

Droga 122 dr gruntowa 3

Droga 132 dr gruntowa 3

Droga 137 dr gruntowa 3

Droga 109/1 dr gruntowa 3

Droga 142/1 dr gruntowa 3

Droga 152/2 dr gruntowa 4

Droga 155 dr gruntowa 4

2833

UCHWAŁA RADY GMINY WAAIM
NR XXw/14w/2008

z dnia 10 września 2008 r.

w sprawie usoalenia górnyw  soawew opdao ponoszonyw  przez wdaawiwieli
nieruw opoawi za usdugi w zawresie odbierania odpadów wopunalnyw  oraz
 opróżniania zbiorniwów bezodpdywowyw  i oransporou niewzysooawi wiewdyw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
w związku z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości  i porządku w gminach (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2005 r.
Dz. U. Nr 236, poz. 2008) Rada  Gminy Walim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące górne stawki opłat za
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości:
• na terenie zabudowy wielorodzinnej dla od-

padów segregowanych 8,00 zd
od jednej osoby zamieszkującej  nierucho-
mość za miesiąc,

• na terenie zabudowy wielorodzinnej dla od-
padów niesegregowanych 10,04 zd

od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość
za miesiąc,

• na terenie zabudowy jednorodzinnej dla od-
padów segregowanych 8,00 zd
od jednej osoby zamieszkującej  nierucho-
mość za miesiąc,

• na terenie zabudowy jednorodzinnej dla od-
padów niesegregowanych 10,04 zd
od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość
za miesiąc,
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2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości płynnych do stacji zlewnych w wy-
sokości 15,60 złotych za 1 m3.

§ 2

Ceny podane w § pkt 1, 2 nie zawierają należnego
podatku VET, a jego doliczenie nastąpi wg stawki
zgodnej z właściwymi przepisami.

§ 3

Traci ważność uchwała nr XXII/131/2008 z dnia
16 czerwca 2008 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Walim.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCE
REDP GMINP

ZUZANNA BODURKA

2834

PREZES Wrocław, dnia 19 września 2008 r.
URZĘDU REGUAACAI ENERGETYKI

OWR-4210-36/2008/44/VI-E/JJ

DECYZAA

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art.
30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.
790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – rodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpaorzeniu wnioswu

z dnia 11 lipca 2008 r.
uzupełnionego pismami z dnia 28 lipca, 21 sierpnia

oraz 5, 12 i 17 września 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryty dla ciepła

 ielawswiej Agenwji Rozwoju Aowalnego Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielawie

posiadającej statystyczny numer identytikacyjny REGON: 890 669 550,
zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

posoanawiap

posoanawiap zaowierdzić oaryfę dla wiepda ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą za-
łącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 październiwa 2009 r.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – rodeks postępowania administracyjnego,
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przed-
siębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 r.:
na przesyłanie i dystrybucję ciepła  nr PCC/466/S/44/W/3/98/ZJ, ze zmianami:
– z dnia 24 września 1999 r.  nr PCC/466/S/44/W/3/99,
– z dnia 17 lipca 2007 r.  nr PCC/466-ZTO/44/W/OWR/2007/GM oraz
– z dnia 29 maja 2008 r.  nr PCC/466-ZTO-E/44/W/OWR/2008/Mr,
na obrót ciepłem  nr OCC/126/S/44/W/3/98/ZJ, ze zmianami:
– z dnia 24 września 1999 r.  nr OCC/126/S/44/W/3/99,
– z dnia 17 lipca 2007 r.  nr OCC/126-ZTO/44/W/OWR/2007/GM oraz
– z dnia 29 maja 2008 r.  nr OCC/126-ZTO-E/44/W/OWR/2008/Mr,
w dniu 23 lipca 2008 r. (po usunięciu braków tormalnych) zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne w sprawie zatwierdzenia taryty dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje ustalają taryty dla paliw gazowych i energii (ciepła) oraz proponują okres ich obowiązywania, nato-
miast w myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa,
zatwierdza tarytę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryty z zasa-
dami i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 tej ustawy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przed-
siębiorstwo opracowało tarytę 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 taryt oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat dla pierwszego roku sto-
sowania taryty, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych z uzasadnio-
nymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedza-
jącym pierwszy rok stosowania taryty.
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła,
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, został przyjęty zgodnie z wnioskiem
Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.
Okres obowiązywania taryty został ustalony przez Prezesa URE zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa na
okres jednego roku, tj. do dnia 31 października 2009 r.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony ron-
kurencji i ronsumentów – za moim pośrednictwem, 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 rodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w
całości lub w części (art. 47949 rodeksu postępowania cywilnego).
Odwodanie należy przesdać na adres Podudniowo-Zaw odniego Oddziadu Terenowego Urzędu Regulawji
Energeoywi – ul. Marszadwa Aózefa Pidsudswiego 49–5w, 50-032 Wrowdaw.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryta zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza tarytę 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 Energetyki

DYREKTOR
POŁUDNIOWO-ZECHODNIEGO
 ODDZIEŁU TERENOWEGO

URZĘDU REGULECJI ENERGETPrI
z siedzibą we Wrocławiu

Jadwiga GogolewGoa
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 IEAAWSKA AGENCAAROZWOAU AOKAANEGO Sp. z o.o.
w  ielawie

TARYFA DAA CIEPŁA

niniejsza taryta stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE
nr OWR-4210-36/2008/44/VI-E/JJ z dnia 19 września 2008 r.

I. Pojęwia soosowane w oaryfie

1) usoawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.
1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr
21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.
790 i Nr 130, poz. 905);

2) rozporządzenie oaryfowe – rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryt oraz rozliczeń z tytułu zaopa-
trzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz.
1423);

3) rozporządzenie o funwwjonowaniu sysoepów
wiepdowniwzyw  – rozporządzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków tunkcjonowania
systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr
16, poz. 92);

4) wyowórwa wiepda – Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Bielawie prowadząca działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła;

5) przedsiębiorsowo energeoywzne, sprzedawwa –
Bielawska Egencja Rozwoju Lokalnego Sp. z
o.o. z siedzibą w Bielawie prowadząca działal-
ność gospodarczą w zakresie przesyłania i dys-
trybucji ciepła;

6) grupa oaryfowa – grupa odbiorców korzystają-
cych z usług związanych z zaopatrzeniem w
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na
podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania;

7) sieć wiepdowniwza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do przesyłania i
dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych;

8) przydąwze – odcinek sieci ciepłowniczej dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym,
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi
w obiekcie;

9) węzed wieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub pa-
rametrów nośnika ciepła dostarczanego z
przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarcza-
nego do instalacji odbiorczych;

10) grupowy węzed wieplny – węzeł cieplny obsłu-
gujący więcej niż jeden obiekt;

11) insoalawja odbiorwza – połączone ze sobą urzą-
dzenia lub instalacje, służące do transportowa-
nia ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

12) zewnęorzna insoalawja odbiorwza – odcinki in-
stalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł

cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbior-
czymi w obiektach, w tym w obiektach, w
którym zainstalowany jest grupowy węzeł
cieplny lub źródło ciepła;

13) obiewo – budowla lub budynek wraz z instala-
cjami odbiorczymi;

14) uwdad popiarowo-rozliwzeniowy – dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisa-
mi, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilo-
ści i parametrów nośnika ciepła, których wska-
zania stanowią podstawę do obliczenia należ-
ności z tytułu dostarczania ciepła;

15) pow wieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego no-
śnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu;

16) zapówiona pow wieplna – ustalona przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłącze-
nie do sieci ciepłowniczej największa moc
cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w wa-
runkach obliczeniowych, która zgodnie  z okre-
ślonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicz-
nymi dla tego obiektu jest niezbędna do za-
pewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania

normatywnej temperatury i wymiany po-
wietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury cie-
płej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub in-
stalacji;

17) warunwi obliwzeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmos-

terycznego określona dla strety klimatycz-
nej, w której zlokalizowane są obiekty, do
których jest dostarczane ciepło,

b) normatywna temperatura ciepłej wody;
18) nielegalne pobieranie wiepda – pobieranie ciepła

bez zawarcia umowy, z całkowitym albo czę-
ściowym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten
układ mający wpływ na zatałszowanie pomia-
rów dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy.

II. Zawres dziadalnoawi związanej z zaopaorzeniep
w wiepdo

Bielawska Egencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prze-
syłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem na terenie
gminy Bielawa.
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielo-
nych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
koncesji z dnia 28 października 1998 r. na:
– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/446/44/

/W/3/98/ZJ, ze zmianami:
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z dnia 24 września 1999 r. nr PCC/466/S/
/44/W/3/99,

z dnia 17 lipca 2007 r. nr PCC/446-ZTO/44/W/
/OWR/2007/GM,

z dnia 29 maja 2008 r. nr PCC/446-ZTO-
-E/44/W/ OWR/2008/Mr,

– obrót ciepłem nr OCC/126/44/W/3/98/ZJ, ze
zmianami:
z dnia 24 września 1999 r. nr OCC/126/S/44/

/W/3/99,
z dnia 17 lipca 2007 r. nr OCC/126-ZTO/44/W/

/OWR/2007/GM,
z dnia 29 maja 2008 r. nr OCC/126-ZTO-E/44/

/W/OWR/2008/Mr.

III. Podziad odbiorwów wiepda na grupy oaryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia tarytowego, w
niniejszej tarytie wyodrębnia się następujące grupy
odbiorców ciepła, w zależności od miejsca dostar-
czania ciepła:
Grupa E – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,
Grupa B – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów
cieplnych sprzedawcy,
Grupa D – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowych
węzłów cieplnych sprzedawcy.

Iw.Ceny i soawwi opdao

1. Rodzaje oraz wysowoać soawew opdao sprzedawwy

Grupa  E

          Wysokość stawek opłat
            Wyszczególnienie       Jednostki           netto          brutto∗

     zł/MW/rok        19 731,20        24 072,06Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe   rata miesięczna          1 644,27          2 006,01
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe           zł/GJ                8,59               10,48

Grupa  B

          Wysokość stawek opłat
            Wyszczególnienie       Jednostki           netto         brutto∗

     zł/MW/rok 29 371,15 35 832,80Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe   rata miesięczna 2 447,60 2 986,07

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe           zł/GJ 9,55 11,65

Grupa  D

          Wysokość stawek opłat
            Wyszczególnienie       Jednostki netto brutto∗

     zł/MW/rok 30 348,33 37 024,96Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe   rata miesięczna 2 529,03 3 085,42

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe           zł/GJ 10,84 13,22

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

2. Rodzaje wen wyowórwy wiepda

W rozliczeniach z odbiorcami poza stawkami wymienionymi w niniejszej tarytie stosowane będą również:
– cena za zamówioną moc cieplną (w zł/MW/rok),
– cena ciepła (w zł/GJ),
– cena nośnika ciepła (w zł/m3),
ustalone w tarytie wytwórcy ciepła.
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3. Soawwi opdao za przydąwzenie do siewi wiepdowniwzej

W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki opłat za
przyłączenie do sieci.

                    WPSOrOŚ   STEWEr  OPŁETRODZEJ  PRZPŁĄCZE
2 x DN netto brutto*
mm zł/mb zł/mb
40 133,39 162,74
50 156,92 191,44
65 182,03 222,08
80 221,58 270,33
100 277,44 338,48

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

w. Sposób obliwzania opdao

piesięwzna raoa opdaoy za zapówioną pow wieplną –
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za-
mówioną moc cieplną dla danej grupy tarytowej,
opdaoa za wiepdo – pobierana za każdy miesiąc, w
którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do
węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbior-
czych albo w innych miejscach rozgraniczenia eks-
ploatacji urządzeń i instalacji określonych w umo-
wie, oraz ceny ciepła dla danej grupy tarytowej,
opdaoa za noaniw wiepda – pobierana za każdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w węźle ciepl-
nym, w miejscu określonym w umowie, oraz ceny
nośnika ciepła dla danej grupy tarytowej,
piesięwzna raoa opdaoy soadej za usdugi przesydowe –
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn za-
mówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty sta-
łej za usługi przesyłowe dla danej grupy tarytowej,
opdaoa zpienna za usdugi przesydowe – pobierana za
każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła,
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalo-
nej na podstawie odczytów wskazań układu pomia-
rowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłą-
czu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych insta-
lacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgra-
niczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określo-
nych w umowie, oraz stawki opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe dla danej grupy tarytowej,

opdaoa za przydąwzenie – obliczona jako iloczyn dłu-
gości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie,
ustalonej w tarytie dla danego rodzaju przyłącza.

wI. Warunwi soosowania wen i soawew opdao

 Ustalone w tarytie stawki opłat obowiązują przy
zachowaniu standardów jakościowych obsługi od-
biorców, określonych w rozdziale 6 rozporządzenia
o tunkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
W przypadkach:
– niedotrzymania przez strony warunków umowy

sprzedaży ciepła,
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców,

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

– udzielania i naliczania bonitikat przysługujących
odbiorcy,

– nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w
rozdziale 4 rozporządzenia tarytowego.

wII. Wprowadzanie zpian wen i soawew opdao

Taryta, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przedsiębiorstwo wprowadza tarytę do stosowania
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 cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia.

WICEPREZES ZERZĄDU

JAROSŁAW TATOMIR

PREZES ZERZĄDU

ALEKSANDER SIÓDMAK
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PREZES Wrocław, dnia 18 września 2008 r.
URZĘDU REGUAACAI ENERGETYKI

OWR-4210-35/2008/30/VI-E/EŁ

DECYZAA

Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz 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 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.
790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – rodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),

po rozpaorzeniu wnioswu

przedsiębiorstwa energetycznego

Zawdad Ciepdowniwzy ”TERM-HYDRAA” Spódwa z ograniwzoną odpowiedzialnoawią
z siedzibą we Wrocławiu

posiadającego statystyczny numer identytikacyjny REGON: 931129291
zwanego dalej Przedsiębiorstwem,

zawartego w piśmie z dnia 2 lipca 2008 r., uzupełnionego pismami
z dnia 24 lipca, 11 sierpnia, 2, 10 i 17 września 2008 r.,

posoanawiap

zaowierdzić oaryfę dla wiepda ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniej-
szej decyzji, na okres do dnia 31 październiwa 2009 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – rodeks postępowania administracyjnego, w
związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębior-
stwa z dnia 2 lipca 2008 r., posiadającego koncesję z dnia 12 listopada 1998 r. nr WCC/616/30/W/1/98/Jr,
ze zmianą z dnia 30 października 2003 r. nr WCC/616E/30/W/OWR/2003/Jr oraz z dnia 7 września 2007 r.
nr WCC/616-ZTO/30/W/OWR/2007/JJ, w dniu 2 lipca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne w sprawie zatwierdzenia taryty dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadają-
ce koncesje ustalają taryty dla paliw gazowych i energii oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedło-
żona taryta podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 ustawy – Prawo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przed-
siębiorstwo opracowało tarytę 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 taryt oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę obliczania jednostkowych kosztów oraz ustalenia
cen ciepła i cen za zamówioną moc cieplną, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów
planowanych dla pierwszego roku stosowania taryty z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów
poniesionych w roku sprawozdawczym.
Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryty uznałem za właściwy, dając temu
wyraz w sentencji niniejszej decyzji.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony ron-
kurencji i ronsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze-
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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 rodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w
całości lub w części (art. 47949 rodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – ul. Marszałka Józeta Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.

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

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza tarytę 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 Energetykii

DYREKTOR
POŁUDNIOWO-ZECHODNIEGO
 ODDZIEŁU TERENOWEGO

URZĘDU REGULECJI ENERGETPrI
z siedzibą we Wrocławiu

Jadwiga GogolewGoa

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY ”TERM-HYDRAA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 67a

TARYFA DAA CIEPŁA

Niniejsza taryta stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 18 września 2008 r. nr OWR-4210-35/2008/30/VI-E/EŁ

1. Objaanienia pojęć używanyw  w oaryfie

– usoawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr
89, poz. 625 i Nr 104, poz.708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz.1217 oraz z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905),

– rozporządzenie oaryfowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryt oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006
r. Nr 193, poz. 1423),

– rozporządzenie o funwwjonowaniu sysoepów
wiepdowniwzyw  – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w
sprawie szczegółowych warunków tunkcjo-
nowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z
2007 r. Nr 16, poz. 92),

– oaryfa – zbiór cen oraz warunków ich stoso-
wania, opracowany przez przedsiębiorstwo
energetyczne i wprowadzany jako obowiązu-
jący dla określonych w nim odbiorców w try-
bie określonym ustawą,

– grupa oaryfowa – grupa odbiorców korzysta-
jących z usług związanych z zaopatrzeniem w
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen oraz warun-
ków ich stosowania,

– przedsiębiorsowo energeoywzne – Zakład Cie-
płowniczy ”Term-Hydral” Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością z siedzibą we Wro-
cławiu, prowadzący działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania ciepła,

– grupa oaryfowa – grupa odbiorców korzysta-
jących z usług związanych z zaopatrzeniem w
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek
opłat oraz warunków ich stosowania,

– odbiorwa – każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębior-
stwem energetycznym,

– uwdad popiarowo-rozliwzeniowy – dopuszczo-
ny do stosowania zgodnie z odrębnymi prze-
pisami, zespół urządzeń, służących do pomia-
ru ilości i parametrów nośnika ciepła, których
wskazania stanowią podstawę do obliczenia
należności z tytułu dostarczania ciepła,

– zapówiona pow wieplna – ustalona przez od-
biorcę największa moc cieplna, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczenio-
wych, która zgodnie z określonymi w odręb-
nych przepisach warunkami technicznymi
oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia,
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania

normatywnej temperatury i wymiany po-
wietrza w pomieszczeniach,
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b) utrzymania normatywnej temperatury cie-
płej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub in-
stalacji,

– warunwi obliwzeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza at-

mosterycznego określona dla strety klima-
tycznej, w której zlokalizowane są obiek-
ty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywna temperatura ciepłej wody,
– nielegalne pobieranie wiepda – pobieranie cie-

pła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym, z całkowitym albo częścio-
wym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten
układ mającą wpływ na zatałszowanie pomia-
rów dokonywanych przez układ pomiarowo-
rozliczeniowy.

2. Zawres dziadalnoawi gospodarwzej związanej z
zaopaorzeniep w wiepdo

Zakład Ciepłowniczy „Term Hydral” Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła na
terenie Wrocławia.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielo-
nej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kon-
cesji na wytwarzanie ciepła nr
WCC/616/30/W/1/Jr z dnia 12 listopada 1998 r.
zmienionej decyzją z dnia 30 października 2003 r.
nr WCC/616E/30/W/OWR/2003/Jr oraz decyzją z
dnia 7 września 2007 r. nr WCC/616-
-ZTO/30/W/OWR/2007/JJ.

3. Podziad odbiorwów na grupy oaryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia tarytowego
wyodrębniono następujące grupy tarytowe:
Grupa A 1 odbiorcy, do których dostarczane jest

ciepło, którego nośnikiem jest gorąca
woda o zmiennej temperaturze do
150oC,

Grupa A 2 odbiorcy, do których dostarczane jest
ciepło, którego nośnikiem jest gorąca
woda o stałej temperaturze 55oC
(±3oC),

Grupa A 3 odbiorcy, do których dostarczane jest
ciepło, którego nośnikiem jest para
technologiczna o ciśnieniu do 0,4 MPa.

4. Rodzaje oraz wysowoać wen

Grupa odbiorców E1

Rodzaje cen Jednostka Cena netto Cena brutto*

zł/MW, rok 88 910,90 108 471,30

Cena za zamówiona moc cieplną

rata miesiCczna 7 409,24 9 039,27

Cena ciepła zł/GJ 39,18 47,80

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,25 12,51

Grupa odbiorców E2

Rodzaje cen Jednostka Cena netto Cena brutto*

zł/MW, rok 226 219,20 275 987,42

Cena za zamówiona moc cieplną

rata miesiCczna 18 851,60 22 998,95

Cena ciepła zł/GJ 38,01 46,37

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,25 12,51
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Grupa odbiorców E3

Rodzaje cen Jednostka Cena netto Cena brutto*

zł/MW, rok 79 025,63 96 411,27

Cena za zamówiona moc cieplną

rata miesiCczna 6 585,47 8 034,27

Cena ciepła zł/GJ 38,76 47,29

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,25 12,51

* ceny brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22*.

5. Sposób obliwzania opdao

Wysokość opłat określonych w umowie sprzedaży
ciepła oblicza się według zasad § 32 rozporządze-
nia tarytowego:
piesięwzna raoa opdaoy za zapówioną pow wieplną –
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za-
mówioną moc cieplną dla danej grupy tarytowej,
opdaoa za wiepdo – pobierana za każdy miesiąc, w
którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczy-
tów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego
albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji
urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz
ceny ciepła dla danej grupy tarytowej,
opdaoa za noaniw wiepda – pobierana za każdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym
lub w miejscu określonym w umowie, oraz ceny
nośnika ciepła dla danej grupy tarytowej.

6. Warunwi soosowania wen

Ustalone w niniejszej tarytie ceny obowiązują przy
zachowaniu parametrów jakościowych nośnika
ciepła i standardów jakościowych obsługi odbior-

ców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o
tunkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
W przypadkach:
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców,

– niedotrzymania przez strony warunków umowy
sprzedaży ciepła,

– nielegalnego pobierania ciepła,
– udzielania i naliczania bonitikat przysługujących

odbiorcy,
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4
rozporządzenia tarytowego.

w. Zasady wprowadzania zpiany wen

Taryta, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przedsiębiorstwo wprowadza tarytę do stosowania
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 cen z wyprzedzeniem, co
najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowa-
dzenia.

rIEROWNIr ErSPLOETECJI
CIEPŁOWNI
PROrURENT

GRZEGORZ GRACZYK

PREZES ZERZĄDU

LEONARD ZAŁĘSKI
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Anews nr 3

z dnia 21 sierpnia 2008 r.

do porozumienia zawartego w dniu 1 września 2006 r. we Wrocławiu
pomiędzy:
Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, zwaną w
treści Miasoep
reprezentowaną przez :
Rafada Duowiewiwza – Prezydenoa  Wrowdawia
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wrocławia – Marcina Urbana
a
Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, zwaną w treści Gpiną
reprezentowaną przez:
Mariusza Fedzina – zasoępwę Wójoa Gpiny Ddugodęwa
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
W porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Załącznik nr 2 do porozumienia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Porozumienia  nie ulegają
zmianie.

§ 3

Eneks sporządzono w trzech jednobrzmiących eg-
zemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina

a dwa Miasto, z przeznaczeniem jednego egzempla-
rza dla potrzeb publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Eneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z terminem obowiązywania od
1 sierpnia 2008 roku.

GMINE DŁUGOŁĘrE MIESTO WROCŁEW
Z UP. W JTA GMINY

MARIUSZ FEDZIN
ZESTĘPCE WÓJTE

SrERBNIr GMINP

MIECZPSŁEWE DZIUBDZIŃSrE

PREZPDENT
WROCŁEWIE

RAFAŁ DUTKIEWICZ

z up. SrERBNIrE

ALICJA JANOWSKA
ZESTĘPCE DPRErTORE
WPDZIEŁU rSIĘGOWOŚCI

Zadąwzniw do anewsu nr 3

Szwzegódowe zasady wyliwzenia wwooy odpowiadająwej dooawji

I. Celem wyliczenia kwoty odpowiadającej dotacji Strony zgodnie ustalają, co następuje:
1. Granice stret i Miasta dla linii podmiejskich i stretowych są oznaczone na przystankach; przystanki

graniczne należą do obu stret.
2. Cena biletu na linie stretowe jest uzależniona od liczby przekraczanych stret.
3. Bilety okresowe na linie stretowe obowiązują także na liniach normalnych, nocnych i podmiejskich

na trasach pokrywających się, w granicach Miasta.
4. Posiadacze biletów okresowych na linie normalne, podmiejskie i pospieszne mogą korzystać z

przewozów na liniach stretowych w granicach Miasta.
5. Na liniach stretowych stosowane są bilety:

1) jednorazowe za przejazd w jednej stretie w cenie 2,40 zł,
– za przejazd przez każdą kolejną stretę poza granicami Wrocławia cena biletu wzrasta o 0,50

zł,
2) 10-dniowe ważne tylko w jednej wybranej stretie w cenie 20,00 zł,
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– za przejazd przez każdą kolejną stretę cena biletu wzrasta o 8 zł, z tym że cena za przejazdy
przez wszystkie strety jest równa cenie biletu za przejazd przez trzy strety,

3) 30-dniowe ważne tylko w jednej wybranej stretie w cenie 50,00 zł,
– za przejazd przez każdą kolejną stretę cena biletu wzrasta o 20 zł, z tym że cena za przejazdy

przez wszystkie strety jest równa cenie biletu za przejazd przez trzy strety.
6. Opłata za przewóz bagażu (niezależnie od liczby przekraczanych stret) wynosi 1,20 zł.
7. Ceny biletów ulgowych stanowią 50% cen biletów pełnych.

II. Strony ustalają, że będą się rozliczały w sposób poniżej określony:
1. Po zakończeniu każdego miesiąca do 20 dnia miesiąca następnego Miasto przedstawi Gminie ze-

stawienie kosztów wykonywania przewozów na liniach stretowych i wpływów ze sprzedaży bile-
tów.

2. Podział środków z opłat za przewozy na liniach stretowych, uwzględniający opłaty za przewozy po
terenie poszczególnych gmin, następuje według poniższych tabel:
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3. Miesięczne zobowiązania Gminy z tytułu kosztów przewozów wykonywanych na liniach podmiejskich
w miesiącach od stycznia do końca czerwca i  od września do końca grudnia na jej terenie wynoszą:
– linii 131 – 599,46 zł
W lipcu i sierpniu kurs linii 131 jest zawieszony.

4. Realizacja zobowiązania, określonego w § 3 porozumienia, nastąpi poprzez przekazywanie Miastu co
miesiąc środków tinansowych w wysokości odpowiadającej kosztom wykonywanych przez przewoźni-
ka usług przewozowych na terenie Gminy, które nie znalazły pokrycia w przychodach ze sprzedaży bi-
letów za przejazdy na terenie Gminy:
a) na liniach stretowych: w dwóch ratach z terminem płatności:

• I rata – do 10 dnia danego miesiąca – w wysokości 95 000 zł
• II rata do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywano przewozy w wy-

sokości kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami za usługi nieznajdującymi pokrycia w
przychodach ze sprzedaży biletów a dokonaną płatnością I raty, wyliczonej według zasad okre-
ślonych w niniejszym załączniku,

b) na liniach podmiejskich – w wysokości podanej w ust. 3, płatnych do 10 dnia danego miesiąca.
5. Gmina zobowiązuje się do przekazywania Miastu należności, o których mowa w pkt II,  na konto

wskazane przez Miasto

283w

O WIESZCZENIE WOAEWODY DOANOŚA SKIEGO

z dnia 22 września 2008 r.

w sprawie sprosoowania bdędu w uw wale Rady Gpiny Mięwinia
nr XXw/256/08 z dnia 31 lipwa 2008 r. w sprawie nadania nazwy uliwy w
piejswowoawi  rzezina, ogdoszonej w Dzienniwu Urzędowyp Wojewódzowa
        Dolnoaląswiego Nr 220 z dnia 18 sierpnia 2008 r., poz. 2486.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami), należy
sprostować następujący błąd:
1. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 220 z dnia

18 sierpnia 2008 r. poz. 2486 – uchwała Rady Gminy Miękinia
nr XXV/256/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Brzezina, zamiast „działka nr 18/16” powinno być
„działka nr 13/16”.

WOJEWODE DOLNOŚLĄSrI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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O WIESZCZENIE KOMISARZA WY ORCZEGO WE WROCŁAWIU

z dnia 22 września 2008 r.

o wyniwaw  wyborów uzupedniająwyw  do Rady Miejswiej w Twardogórze
przeprowadzonyw  w dniu 21 wrzeania 2008 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) romisarz Wyborczy we
Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Twardogórze przeprowadzonych w dniu 21 września
2008 r.

I

E. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnione do głosowania były 654 osoby.
E. Wydano kart do głosowania 95 wyborcom.
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 95, to jest 14,53% uprawnionych do

głosowania.
G. Głosów ważnych oddano 94, to jest 98,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 1, to jest 1,05% ogólnej liczby głosów oddanych.

II

Wyniwi wyborów:
Owręg wyborwzy nr 10, w którym wybierano 1 radnego.
E. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 95.
D. Głosów ważnych oddano 94.
E. Radnyp zosoad wybrany:
z lisoy nr 1 KWW „GOSPODARNI PAUS”
1)  ARA SKI PIOTR
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

rOMISERZ WPBORCZP
WE WROCŁEWIU

WACŁAWA MACIŃSKA



–  20694  –

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

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

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,

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

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

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

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl
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