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UCHWAŁA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO  
NR XXXIV/182/2008 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia renulariuu prznzuawauia i przeiaznwauia stnpeusiyw 
ua wnrywunwauie szaus esuiacnjunch sla uczuiyw sziył pouasniruazjal-
unch iończącnch się raturą w rarach Działauia 2.2 Wnrywunwauie szaus 
esuiacnjunch poprzez pronrarn stnpeusialue Ziutenrowaueno Pronraru 
                            Operacnjueno Rozwoju Renioualueno 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu Lubańskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Postauowieuia wstępue 

§ 1 

Uchwała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Lubański. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) uczniu – oznacza to osobę uczęszczającą do 

szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą; 
2) szkole – oznacza to szkołę ponadgimnazjalną 

kończącą się maturą; 
3) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 

poza granicami administracyjnymi miast, miasta 
do 5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. 
mieszkańców, w których nie ma szkół ponad-
gimnazjalnych dla młodzieży kończących się ma-
turą; 

4) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytu-
ację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na oso-
bę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym 
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń 
rodzinnych określona w art. 5 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 
992, z późn. zm.) 

5) programie – oznacza to program realizowany w 
ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zaso-
bów ludzkich w regionach Działania 2.2 Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz środków budżetu państwa. 

§ 3 

1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnie-

nie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia-
łania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne”, Uzupełnienia 
Programu ZPORR oraz Ramowego Planu Reali-
zacji Działania 2.2 przyjętego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą fi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków budżetu państwa na 
zasadach, warunkach i w trybie określonym ni-
niejszym regulaminem. 

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, będą przy-
znawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą pochodzącym z obsza-
rów wiejskich, którzy natrafiają na bariery w do-
stępie do edukacji. 

§ 4 

Partnerem Wiodącym projektu będzie Powiat Pwid-
nicki, który złoży wniosek w imieniu powiatów 
województwa dolnośląskiego do Urzędu Marszał-
kowskiego w celu wspólnej realizacji program sty-
pendialnego w ramach Działania 2.2 ZPORR „Wy-
równywanie szans edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne”.  

§ 5 

Realizację zadania obsługi funduszu stypendialnego 
w Powiecie Lubańskim, zgodnie z zapisami Uzupeł-
nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz uchwałą Nr 239h2004 
Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 23 sierpnia 
2004 roku, przekazuje się Dyrektorowi Powiatowe-
go Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. 

R o z d z i a ł   2 

Cele i forrn porocn 

§ 6 

Stypendium przyznawane będzie na cele związane 
z kształceniem ucznia. 

§ 7 

Stypendia przekazywane będą w formie gotówko-
wej na podstawie zaświadczenia o uczestnictwie w 
zajęciach edukacyjnych. 
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R o z d z i a ł   3 

Zasasn i waruuii prznzuawauia stnpeusiyw 

§ 8 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria: 

1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 
2) uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych 

kończących się maturą; 
3) zamieszkują obszary wiejskie. 

2. W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających 
kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż 
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierw-
szeństwo w uzyskaniu stypendium mają ucznio-
wie, którzy posiadają najniższe dochody. 

3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. 
4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat Pwidnicki środków fi-
nansowych, o których mowa w § 3 ust. 2. 

5. Uczniowie lub ich przedstawiciele prawni podpi-
sujący umowy o przekazywaniu stypendium są 
zobowiązani do złożenia jednorazowo pisemnego 
oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego sty-
pendium na cele edukacyjne. 

R o z d z i a ł   4 

Trnb i zasasn rozpatrnwauia wuiosiyw  
stnpeusialunch 

§ 9 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przy-
znanie stypendium jest złożenie wniosku o przy-
znanie stypendium według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Do wniosku dołącza się: 
1) dokumenty do ustalenia dochodu rodziny za 

rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia 
wniosku o przyznanie stypendium, zgodnie z 
§ 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Poli-
tyki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w 
sprawie sposobu i trybu postępowania w 
sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 
105, poz. 881, z późn. zm.); 

2) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowa-
nia właściwego urzędu lub kserokopii dowo-
du osobistego potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania; 

3) w przypadku osób niepełnosprawnych - orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności; 

4) oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały; 

5) wypełnionego formularza PIT – 2C – oświad-
czenie osoby otrzymującej stypendium. 

§ 10 

1. Termin składania wniosków podany zostanie na 
stronie internetowej www.powiatluban.home.pl, 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Lubaniu, w szkołach ponadgimna-
zjalnych prowadzonych przez Powiat Lubański 

oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Eduka-
cyjnego w Lubaniu. 

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w 
§ 9 należy przesłać lub złożyć w Powiatowym 
Centrum Edukacyjnym w Lubaniu. 

3. Wniosek, o którym mowa w § 9, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu, w przypadku 
przesyłki pocztowej o dacie wpływu decyduje 
stempel pocztowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w § 9, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku: 
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie – o 

czym decyduje data wpływu w Powiatowym 
Centrum Edukacyjnym i data stempla pocz-
towego. 

2) wniosku nie zawierającego kompletu doku-
mentów, o których mowa w § 9 ust. 2, 

3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wy-
pełnione załączniki, o których mowa w § 9 
ust. 2. 

§ 11 

1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości sty-
pendiów określone zostaną w porozumieniu za-
wartym przez Powiat Lubański z Powiatem 
Pwidnickim w celu wspólnej realizacji programu 
przy założeniu, że Powiat Pwidnicki pełni rolę 
Partnera Wiodącego. 

2. Uczeń zakwalifikowany do pobierania stypen-
dium otrzyma zawiadomienie według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 
w ciągu miesiąca od daty przyznania stypen-
dium. 

3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium ma 
charakter ostateczny i nie przysługuje od niej 
prawo odwołania. 

R o z d z i a ł   5 

Wnpłata stnpeusiur 

§ 12 

1. Przekazywanie uczniom stypendiów odbędzie się 
na podstawie zaświadczenia potwierdzającego 
uczestnictwo danego ucznia w zajęciach szkol-
nych za okres przyznania stypendium. 

2. Limit godzin nieusprawiedliwionych, którego 
przekroczenie oznacza utratę uprawnień do przy-
znania stypendium, określa się na poziomie 20 
godzin miesięcznie. 

3. Dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie potwier-
dzające uczestnictwo ucznia danej klasy w zaję-
ciach szkolnych, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 13 

Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium w 
następujących przypadkach: 
1) skreślenia z listy uczniów, 
2) przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwio-

nych. 

§ 14 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania 
informacji dotyczących rezultatów udzielonej po-
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mocy stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet 
ewaluacyjnych. 

§ 15 

Termin wypłat stypendiów uzależniony jest od 
przekazania środków finansowych, o których mowa 
w § 3 ust. 2. 

R o z d z i a ł   6 

Postauowieuia iońcowe 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu Lubańskiego. 

§ 17 

Traci moc uchwała nr I VIh316h2006 Rady Powiatu 
Lubańskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 

zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubańskiego. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 września 2008 r. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCR RRDD 
 

EWA GUTEK 
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Załączuii ur 1 so uchwałn Rasn Powiatu 
Lubańsiieno ur XXXIV/182/2008 z suia  
20 listopasa 2008 r. (poz. 4233) 
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Załączuii ur 2 so uchwałn Rasn Powiatu 
Lubańsiieno ur XXXIV/182/2008 z suia  
20 listopasa 2008 r. (poz. 4233) 
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Załączuii ur 3 so uchwałn Rasn Powiatu 
Lubańsiieno ur XXXIV/182/2008 z suia  
20 listopasa 2008 r. (poz. 4233) 
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Załączuii ur 4 so uchwałn Rasn Powiatu 
Lubańsiieno ur XXXIV/182/2008 z suia  
20 listopasa 2008 r. (poz. 4233) 
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4234 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 
NR XXIX/185/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie oireśleuia wnsoiości stawei posatiu os uieruchorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1)I) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach 
uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Oireśla się wnsoiość stawei posatiu os uieru-
chorość: 

1. Os nruutyw: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków – 
od 1 m² powierzchni 0,74 zł 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – od 1 m² powierzchni 0,37 zł 

2. Os busnuiyw lub ich części: 

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użyt-
kowej 0,62 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej  oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych  na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni 
użytkowej 17,76 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni 
użytkowej 9,24 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - od 1 m²  powierzchni użytko-
wej 4,01 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – od 1 m² powierzchni użytkowej: 
– garaży 6,64 zł 
– pozostałych budynków 3,82 zł  

3. Os busowli 2% ich wartości 

§ 2 

Zwalnia się z podatku nieruchomości zajęte na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, przez podatni-
ków mających zawartą umowę o świadczenie tych 
usług z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr rVIIh96h07 Rady Miejskiej w 
Boguszowie-Gorcach z dnia 29 listopada 2007 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW URBANIAK 

________________ 
I) Odnośnik nr 1 dodany do tytułu ustawy przez art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w 
związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), która weszła w życie z 
dniem 1 maja 2004 r. 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot  Europejskich: 

1) dyrektywy 92h106hEWG 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 1999h62hWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
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 Rzeczpo-
spolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne. 
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4235 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERZONIOWA 
NR XXXIII/211/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie oireśleuia liczbn przezuaczounch so wnsauia w 2009 r. uownch 
liceucji ua wniounwauie trausportu sronoweno taisywią 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 874 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W 2009 r. ustala się limit w ilości 20 nowych li-
cencji przeznaczonych do wydania na wykonywa-
nie transportu drogowego taksówką. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ DARAKIEWICZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4236 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 
NR XXVII/182/08 

z dnia 24 września 2008 r. 

w sprawie ustaleuia renulariuu oireślająceno wnsoiości stawei oraz szcze-
nyłowe waruuii prznzuawauia uauczncielor sosatiyw: za wnsłunę lat, ro-
tnwacnjueno, fuuicnjueno i za waruuii pracn oraz szczenyłown sposyb obli-
czauia wnuanroszeuia uauczncieli za nosziun pouaswnriarowe i za 
                                nosziun soraźunch zastępstw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1)) w związku z art. 30 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 i ust. 6a 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2)), zwanej dalej „Kartą Na-
uczyciela” oraz § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c, § 6 pkt 1,2, 3, 4, 5, i 6 § 7 ust. 
1, ust. 2 i ust. 3, § 8 pkt 6, 7 i 8 i § 9 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 roku 
Nr 22, poz. 181 z późn. zm. 3)), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Rada 
Miejska w Kamiennej Górze, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokości stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za 
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych 
zastępstw w brzmieniu o następującej treści: 
 

REGULAMIN 
oireślającn wnsoiości stawei oraz szczenyłowe 
waruuii prznzuawauia uauczncielor sosatiyw: za 
wnsłunę lat, rotnwacnjueno, fuuicnjueno i za wa-
ruuii pracn oraz szczenyłown sposyb obliczauia wn-
uanroszeuia uauczncieli za nosziun pouaswnriarowe  
             i za nosziun soraźunch zastępstw. 

R O Z D Z I R Ł   I 

Postauowieuia onylue 

1. Ilekroć w dalszej treści regulaminu jest mowa, 
bez bliższego określenia, o: 
a) szkole – należy przez to rozumieć przedszko-

le, szkołę łub placówkę albo zespół szkół lub 
placówek, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Miejska Kamienna Góra, 

b) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć 
osobę kierującą jednostką organizacyjną, o 
której mowa w pkt a, 

c) wicedyrektorze szkoły – należy przez to ro-
zumieć osobę, której powierzono funkcję za-
stępcy dyrektora szkoły, o którym mowa w 
pkt b, 

d) nauczycielu – należy przez to rozumieć na-
uczyciela, wychowawcę i innego pracownika 
pedagogicznego zatrudnionego w przedszko-
lu, szkole lub placówce albo zespole szkół lub 
placówek prowadzonych przez Gminę Miej-
ską Kamienna Góra, 

e) klasie – należy przez to rozumieć także od-
dział lub grupę, 

f) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

g) tygodniowym obowiązku wymiarze godzin – 
należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w 
art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w 
uchwale nr rrrVhRh237h05 Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze z dnia 4 lipca 2005 roku 
w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu 
Szkół i dyrektorów szkół podstawowych od 
obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych, udzielania 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin dla dyrektorów przedszkoli i po-
zostałych stanowisk kierowniczych w Zespo-
le Szkół, szkołach podstawowych i przed-
szkolach oraz ustalenia tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pe-
dagogów, psychologów i logopedów zatrud-
nionych w Zespole Szkół, szkołach podsta-
wowych i przedszkolach; 

h) ramowym planie nauczania – należy przez to 
rozumieć ramowe plany nauczania, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 
roku w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 roku 
Nr 15, poz. 142 z późn. zm.4)), 

i) roku szkolnym – należy przez to rozumieć 
okres pracy szkoły od dnia 1 września dane-
go roku do dnia 31 sierpnia roku następnego, 

j) związkach zawodowych – należy przez to ro-
zumieć związek zawodowy zrzeszający na-
uczycieli, którego członkiem jest nauczyciel, 
a jeżeli nauczyciel nie jest członkiem żadnego 
z takich związków zawodowych, to związek 
zawodowy zrzeszający nauczycieli wskazany 
przez nauczyciela, działający na terenie Gmi-
ny Miejskiej Kamienna Góra. 

2. Regulaminowi podlegają nauczyciele, wycho-
wawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrud-
nieni w szkołach działających na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.5)), dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna 
Góra. 

R O Z D Z I R Ł   II 

Dosatei za wnsłunę lat 

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
oraz jego wysokości stosuje się przypisy art. 33 
ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 ust. 1 ust. 2  
i ust. 3 rozporządzenia. 

4. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły, a dla dyrektorów szkół – Bur-
mistrz Miasta Kamienna Góra. 

R O Z D Z I R Ł   III 

Dosatei rotnwacnjun 

5. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnio-
nemu w szkole prowadzonej przez Gminę Miejską 
Kamienna Góra dodatku motywacyjnego jest: 
a) uzyskiwanie przez uczniów szczególnych 

osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, a w szczególności: 
– uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno-wychowawczych  potwierdzanych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

– umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy  
z ich rodzicami. 

b) jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w 
szczególności: 
– systematyczne i efektywne przygotowanie 

się do przydzielonych obowiązków, 
– podnoszenie umiejętności zawodowych, 
– wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
– dbałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych lub innych urządzeń szkolnych, 
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– prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych, 

– przestrzeganie dyscypliny pracy. 
c) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 
d) zaangażowanie w realizacji innych zajęć i 

czynności, a w szczególności: 
– udział w organizowaniu imprez i uroczy-

stości szkolnych. 
– udział w komisjach przedmiotowych i in-

nych. 
– opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami działającymi na 
terenie szkoły 

– prowadzenie lekcji koleżeńskich, przeja-
wienie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

– udział w realizowaniu innych zadań statu-
towych szkoły. 

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycie-
lowi na czas określony, nie krótszy niż sześć 
miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny w 
wysokości nie niższej niż 2w i nie wyższej niż 
30w otrzymywanego przez nauczyciela wyna-
grodzenia zasadniczego. 

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom spełnienia warunków, o których mowa 
w pkt 5, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora 
szkoły – Burmistrz Miasta Kamienna Góra. 

R O Z D Z I R Ł   IV 

Dosatei fuuicnjun 

8. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, uwzględ-
niając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddzia-
łów, złożoność zadań wynikających z zajmo-
wanego stanowiska, liczbę stanowisk kierow-
niczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz wa-
runki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w 
jakich szkoła pracuje, ustala: 
a) dla dyrektora szkoły – Burmistrz Miasta 

Kamienna Góra w oparciu o następujący 
wzór: 

Dfd = Dfdp + Dfdu 
gdzie: 

Dfd   – dodatek funkcyjny dla dyrektora 
szkoły, 

Dfdp – część podstawowa dodatku funk-
cyjnego dla dyrektora szkoły obli-
czana według wzoru: 

Dfdp =25w % Wns + 1w % Lo % Wns 

w którym: 

Wns   – średnie wynagrodzenie nauczyciela 
stażysty, o którym mowa w art. 
30 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

Lo     – liczba oddziałów w szkole 
Dfdu – część uzupełniająca dodatku funk-

cyjnego dla dyrektora szkoły usta-
lana w wysokości nie większej niż 

100w części podstawowej dodat-
ku funkcyjnego dla dyrektora szko-
ły, 

b) dla wicedyrektora szkoły – dyrektor szkoły 
w wysokości nie większej niż 80w wyso-
kości dodatku funkcyjnego ustalonego dla 
dyrektora szkoły, 

c) dla kierownika świetlicy przyszkolnej – dy-
rektor szkoły w wysokości nie większej niż 
40w wysokości dodatku funkcyjnego usta-
lonego dla dyrektora szkoły, 

d) dla pozostałych stanowisk kierowniczych 
przewidzianych w statucie szkoły – dyrek-
tor szkoły w wysokości nie większej niż 
25w wysokości dodatku funkcyjnego usta-
lonego dla dyrektora szkoły. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914- 
-6h176h08 z dnia 24 listopada 2008 r. do WSR we 
Wrocławiu na § 1 rozdziału IV ust. 8 we fragmen-
cie: „wyniki pracy szkoły”) 
9. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania, 

o których mowa w § 5 pkt. 2 lit. a i lit. c roz-
porządzenia, dodatek funkcyjny ustala dyrektor 
szkoły z uwzględnieniem zakresu oraz złożono-
ści zadań i warunków ich realizacji według po-
niższych zasad: 
a) nauczycielowi, któremu powierzono wy-

chowawstwo klasy – w wysokości nie niż-
szej niż 5w i nie wyższej niż 10w średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczy-
ciela za każdą klasę, 

b) nauczycielowi, któremu powierzono wy-
chowawstwo. oddziału przedszkolnego -w 
wysokości nie niższej  niż 4w i nie wyższej 
niż 10w średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela stażysty, o którym mowa w art. 30 
ust. 3 Karty Nauczyciela za każdy oddział, 

c) nauczycielowi, któremu powierzono funkcję 
opiekuna stażu – w wysokości nie niższej 
niż 2w i nie wyższej niż 5w średniego wy-
nagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym 
mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela 
za każdą osobę odbywającą staż i podlega-
jącą opiece danego nauczyciela. 

10. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczy-
cielom, którym powierzono pełnienie obowiąz-
ków, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 2 
lit. a i lit. c rozporządzenia w zastępstwie. 

11. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w pkt 8, nie wyłącza prawa do otrzy-
mywania dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w pkt 9 i 10. 

R O Z D Z I R Ł   V 

Dosatei za waruuii pracn 

12. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w: 
a) trudnych warunkach, o których mowa w  

§ 8 pkt 6, 7 i 8 rozporządzenia, 
b) uciążliwych warunkach, o których mowa w 

§ 9 pkt 1 i 2 rozporządzenia, 
c) szkodliwych dla zdrowia warunkach okre-

ślonych w odrębnych przepisach. 
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(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914- 
-6h176h08 z dnia 24 listopada 2008 r. do WSR we 
Wrocławiu na § 1 rozdziału V ust. 12 lit. c). 
13. Prawo do dodatku za warunki pracy przysługu-

je nauczycielom zatrudnionym w warunkach,  
o których mowa w pkt. 12, bez względu na 
wymiar czasu pracy i rodzaj stosunku pracy, z 
zastrzeżeniem pkt 14. 

14. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy 
przysługują proporcjonalnie do wymiaru czasu 
pracy. 

15. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje 
z dniem podjęcia pracy w takich warunkach, 
ustaje z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 
zaprzestanie pracy w tych warunkach. 

16. Wysokość dodatku z tytułu pracy w warun-
kach, o których mowa w pkt 12, ustala dla 
nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora – 
Burmistrz Miasta Kamienna Góra w  wysokości 
nie  mniejszej niż 5w, lecz nie większej niż 
30w wynagrodzenia zasadniczego tego na-
uczyciela, z uwzględnieniem stopnia trudności, 
uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia reali-
zowanych zajęć lub wykonywanych prac. 

17. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za 
warunki pracy nauczycielowi przysługuje jeden 
najkorzystniejszy dodatek. 

R O Z D Z I R Ł   VI 

Wnuanroszeuia za nosziun pouaswnriarowe oraz 
nosziun soraźunch zastępstw 

18. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oraz jedną godzinę doraźnego zastępstwa   
nauczyciela oblicza się, z zastrzeżeniem pkt 
19, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodat-
kiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzi-
nach ponadwymiarowych lub doraźnego za-
stępstwa odbywa się w warunkach, o których 
mowa w pkt 12)  przez miesięczną liczbę  go-
dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru   
zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych reali-
zowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych lub doraźnego zastępstwa. 

19. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za 
godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzie-
ląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraź-
nego zastępstwa odbywa się w warunkach,  
o których mowa w pkt 12) przez miesięczną 
liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

20. Miesięczną  liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o 
którym mowa w pkt 18 i 19, ustala się mno-
żąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany 
wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do 
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 
0.5 godziny pomija się, a co najmniej 0.5 go-
dziny liczy się za pełna godzinę. 

R O Z D Z I R Ł   VII 

Postauowieuia iońcowe 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kamienna Góra. 

§ 3 

Uchyla się uchwałę nr rVIh105h07 Rady Miejskiej 
Kamienna Góra z dnia 28 listopada 2007 roku w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego wyso-
kości stawek oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia na-
uczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny 
doraźnych zastępstw. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCR RRDD 
 

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 
_________________ 
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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 
2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 
247, poz. 1821. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 
327, z 2008 r. Nr 42, poz. 257. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 
337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 Nr 30, poz. 252, z 2008 r. Nr 72, poz. 420. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 
624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 
1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416. 
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4237 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUDKU-ZDROJU 
NR XXVI/184/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia wnsoiości eiwiwaleutu sla człouiyw Ochotuiczej Stra-
żn Pożaruej Griun Ląsei-Zsryj 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalić wysokość ekwiwalentu dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lądek-Zdrój, 
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Pań-
stwową Straż Pożarna lub gminę, w wysokości 
sześć złotych za godzinę i znajduje zastosowanie 
do obliczenia ekwiwalentu począwszy od dnia 25 
września 2008 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lądka-Zdroju. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju  
z dnia 30 października 2008 r. nr rrVh178h08 w 

sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla 
członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-
Zdroju. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK 

 
 
 
 

4238 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUDKU-ZDROJU 
NR XXVI/185/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie przeiazauia Ośrosiowi Porocn Społeczuej w Ląsiu-Zsroju  
zasań związaunch z postępowauier wobec służuiiyw alireutacnjunch 

 Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmia-
nami) Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przekazuje Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Lądku-Zdroju wykonywanie zadań dotyczą-
cych postępowania wobec dłużników alimentacyj-
nych, wynikających z realizacji ustawy z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378  
z późn. zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
LESZEK PAZDYK 
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4239 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLUSKI 
NR XXV/185/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie wnsoiości i poboru opłatn os posiasaunch psyw ua obszarze 
riasta i nriun Lwywei Śląsii 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18a i 
19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jed-
nolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska Gminy Lwówek Pląski uchwala: 

 
 

§ 1 

Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób 
fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy Lwó-
wek Pląski, posiadających psy. 

§ 2 

1. Ustala się roczną stawkę opłaty od każdego 
posiadanego psa w kwocie 50,00 zł. 

2. Termin płatności ustala się do 31 marca 2009 i 
każdego następnego roku kalendarzowego oraz 
w ciągu 90 dni od nabycia psa w części propor-
cjonalnej do okresu posiadania psa. 

§ 3 

Od opłaty zwolnione jest posiadanie szczeniąt do 6 
miesiąca życia, tj. do czasu odchowu. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Lwówek Pląski. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr rIVh82h07 Rady Miejskiej 
Gminy Lwówek Pląski z dnia 29 listopada 2007 
roku w sprawie wysokości i poboru podatku od 
posiadanych psów na obszarze miasta i gminy 
Lwówek Pląski na 2008 r. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
roku podatkowego 2009. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCR RRDD 
 

TERESA WACHAL 

 
 
 
 
 
 
 

4240 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLUSKICH 
NR 0150/XXXI/199/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie zriaun riejscoweno plauu zanosposarowauia przestrzeuueno 
nriun Oboruiii Śląsiie sla obrębyw: Golęsziuyw, Pęnyw, Kotowice, 
                               Wilcznu, Zającziyw, Pauiowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Oborniki Pląskie”, Rada Miejska w Oborni-
kach Pląskich uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Oborniki Pląskie dla ob-
rębów Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, 
Wilczyn, Zajączków uchwalony uchwałą Nr 0150h 
hrLIIh311h06 Rady Miejskiej w Obornikach Pląskich 
z dnia 19 stycznia 2006 r., w granicach określo-
nych na załączniku do uchwały Nr 0150hrrIIh 
h108h08 Rady Miejskiej w Obornikach Pląskich  
z dnia 4 marca 2008 r. dla działki nr 151h1 w ob-
rębie Zajączków. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikami; 
2) przeznaczenie podstawowe – jest to część 

przeznaczenia, która dominuje na danym te-
renie w sposób określony ustaleniami planu; 

3) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj prze-
znaczenia terenu inny niż podstawowy, który 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia użytkowa, za-
budowy lub części terenu zajmuje w grani-
cach terenu i poszczególnych nieruchomości 
mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmo-
wana przez przeznaczenie podstawowe; 

4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zaję-
ta przez budynek w stanie wykończonym 
wyznaczona przez rzut poziomy krawędzi bu-
dynku na powierzchnię terenu, do której nie 
wlicza się: 
a) powierzchni obiektów budowlanych ani 

ich części nie wystających ponad po-
wierzchnię terenu, 

b) powierzchni elementów drugorzędnych 
np. schodów zewnętrznych, ramp ze-
wnętrznych, daszków, markiz, występów 
dachowych, oświetlenia zewnętrznego, 

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone 
obiekty pomocnicze o odrębnej konstruk-
cji, takie jak: szklarnie, altany, szopy itp, 

5) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione 
na rysunkach planu są obowiązującymi ustale-
niami planu: 
1) granice opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub rożnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) symbol określający podstawowe przeznacze-
nie terenu. 

§ 5 

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 sym-
bolem RM ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe na zabudowę zagrodową, 
2) dopuszczalne na usługi z zakresu turystyki, 

rzemiosła lub gastronomii. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia: 
1) W zakresie zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego ustala się przepisy ni-
niejszej uchwały zawarte w niniejszym 
ustępie, 

2) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 
a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz 

prowadzenia działalności towarzyszącej 
zabudowie zagrodowej, która może po-
gorszyć stan środowiska, w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska, 

b) ogrzewanie budynków należy zapewnić 
w sposób niepowodujący ponadnorma-
tywnej emisji gazów lub pyłów do at-
mosfery, 

3) W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej ustala się obowiązek powia-
domienia Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków o zamiarze prowadzenia wszelkich 
prac ziemnych, 

4) Nie określa się wymagań w zakresie kształ-
towania przestrzeni publicznych, 

5) W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, w tym linii zabudowy, ga-
barytów obiektów i wskaźników intensyw-
ności zabudowy: 
a) odległości zabudowy od granic nieru-

chomości zgodnie z przepisami odręb-
nymi, 

b) powierzchnia zabudowy budynków na w 
granicach terenu nie może przekroczyć 
30w powierzchni terenu, 

c) powierzchnia biologicznie czynna powin-
na zajmować co najmniej 50w po-
wierzchni terenu, 

d) budynki mieszkalne nie mogą przekra-
czać dwóch kondygnacji naziemnych, w 
tym poddasze, 

e) wysokość budynków mierzona od po-
ziomu terenu do najwyższego gzymsu 
nie może przekraczać 5 m, a mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu nie może przekraczać 9 m, 

f) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyle-
niu połaci 30−45°, pokrycie dachówką ce-
ramiczną lub materiałem dachówkopodob-
nym, w kolorze czerwonym lub brązo-
wym, 

g) budynki gospodarcze, inwentarskie lub ga-
raże wolno stojące winny mieć formę da-
chów odpowiadającą formie budynku 
mieszkalnego, 

6) Nie określa się granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów pod-
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legających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrębnych przepisów, 

7) W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości: 
a) dopuszcza się podział terenu na nie wię-

cej niż dwie działki, 
b) powierzchnia każdej z działek nie może 

być mniejsza niż 3000 m2, 
c) dopuszcza się wydzielanie dróg we-
wnętrznych, 

8) W zakresie szczegółowych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w 
ich użytkowaniu, tym zakazu zabudowy, 
ustala się: 
a) w przypadku wprowadzenia usług obo-

wiązek zapewnienia stanowisk postojo-
wych, zgodnie ze wskaźnikiem 1 stano-
wisko na 40 m2 p. u. usług, 

b) dopuszcza się budowle rolnicze, 
9) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodę z ujęcia własnego 

lub z wodociągu gminnego na warun-
kach określonych przez dysponenta sie-
ci, 

b) usuwanie nieczystości płynnych do 
zbiornika bezodpływowego, dopuszcza 
się zastosowanie innych systemów od-
prowadzania ścieków zgodnych z obo-
wiązującymi przepisami i normami oraz 
warunkami lokalnymi kanalizacji sanitar-
nej, 

c) po zrealizowaniu sieci kanalizacyjnej 
obowiązuje niezwłoczne włączenie we-
wnętrznej instalacji kanalizacyjnej nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej, 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną na 
warunkach określonych przez dysponen-
ta sieci, 

10) Nie określa się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenów. 

§ 6 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem RM ustala się stawkę procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 15w. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Obornik Pląskich. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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Załączuii ur 1 so uchwałn Rasn Miejsiiej 
w Oboruiiach Śląsiich ur 0150/XXXI/ 
/199/08 z suia 25 wrześuia 2008 r.  
(poz. 4240) 
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4241 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXVIII/227/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie stawei opłatn tarnowej ua tereuie riasta Oława 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami, 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, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 pkt1 lit. a) i pkt.2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami Dz. U. z 2006 r. Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, 
Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) Rada 
Miejska w Oławie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Oławie: 
• Określa wysokość stawek opłaty targowej, 
• Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy 

płatności opłaty targowej, 
• Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inka-

sa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za 
inkaso. 

§ 2 

1. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy 
sprzedaży detalicznej prowadzonej:  
a) z wozu konnego (od wozu) 12,00 zł 
b) z samochodu osobowego lub dostawczego 

(od samochodu) do 3,5 tony 17,00 zł  
c) z samochodu powyżej 3,5 tony, platformy, 

przyczepy samochodowej (od samochodu, 
platformy, przyczepy) 30,00 zł. 

2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, 
wiadra itp. przez indywidualnych producentów 
sprzedających wytwory własnej produkcji w ma-
łych ilościach (od osoby) 3,00 zł  

3. Przy sprzedaży ze stołu, koca, płachty, łóżka 
itp.(za 1 m2 zajmowanej powierzchni) 7,00 zł 

4. Przy sprzedaży na targowisku prywatnym usy-
tuowanym w Oławie przy ul. Sportowej za każ-
de stoisko (poza pawilonami) 6,00 zł 

§ 3 

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może prze-
kroczyć kwoty 658,49 zł 

§ 4 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w 
którym dokonywana jest sprzedaż. 

 

 

§ 5 

Do poboru opłat targowych upoważnia się: 
1. Pana Henryka Medeckiego oraz Pana Rndrzeja 

Morawskiego, z którymi będą zawarte umowy o 
inkaso w wysokości 10w od pobranych w ciągu 
miesiąca opłat targowych na terenie miasta 
Oława, 

2. Pana Władysława Łuczkiewicza, z którym za-
warta będzie umowa o inkaso w wysokości 5w 
od pobranych w ciągu miesiąca opłat na targo-
wisku prywatnym przy ul. Sportowej w Oławie. 

§ 6 

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należno-
ści przewidzianych w odrębnych przepisach za ko-
rzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi 
świadczone przez zarządcę targowiska. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oława. 

§ 8 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Oławie nr 
rrVIh211h08 z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na tere-
nie miasta Oława. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od roku podatkowego 
2009 roku. 
   

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 

_______________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92h106hEWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992) 
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2) dyrektywy 1999h62hEWG z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 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.  

 

4242 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 
NR XXVIII/229/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zriaun uchwałn ur XXXVI/259/05 Rasn Miejsiiej w Oławie 
z suia 28 luteno 2005 r. w sprawie opłat za świasczeuia w przessziolach 
                        prowaszounch przez Griuę Miasto Oława 

 Na podstawie art. 5 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska 
w Oławie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr rrrVIh259h05 Rady Miejskiej  
w Oławie z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie opłat 
za świadczenia w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Miasto Oława wprowadza się następu-
jącą zmianę: 
w § 3 w ust. 1 w pkt c skreśla się słowa „uczęsz-
czające do oddziału integracyjnego”. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 
 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oława. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 
r. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 

 

4243 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 
NR 147/XXV/2008 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia wnsoiości eiwiwaleutu pieuiężueno sla człouiyw 
ochotuiczej strażn pożaruej w Piławie Gyruej 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej 
straży pożarnej w Piławie Górnej, za każda godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym bądź szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub minę, ustala się w wysokości: 
12 zł – za udział w akcji 
  5 zł – za udział w szkoleniu 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Piławy Górnej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od opubliko-
wania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego, z mocą obowiązującą od 25 września 
2008 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZRCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
PATRYCJA PELCZAR 
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4244 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 
NR XXV/160/2008 

z dnia 10 grudnia 2008 r. 

w sprawie zriaun uchwałn ur XXIII/151/2008 Rasn Miejsiiej w Polauicn- 
-Zsroju z suia 28 paźszieruiia 2008 roiu w sprawie ustaleuia wnsoiości 
                             stawei posatiu os uieruchorości 

 Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) obwieszczenia Mini-
stra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych (Monitor Polski z 2008 r. Nr 59, 
poz. 531) Rada Miejska w Polanicy-Zdroju uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

W uchwale nr rrIIIh151h2008 Rady Miejskiej w 
Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2008 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości: 
− § 1 ust. 2 lit. e) otrzymuje nowe brzmienie: „po-

zostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego − 
3,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wy-
jątkiem garaży wolno stojących i domków letni-
skowych dla których określa się stawkę w wys. 
6,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;”. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Polanica-Zdrój.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r.  
 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
MAGDALENA PTASZEK 

________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1) dyrektywy 92h106hEWG 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 1999h62hWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
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. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 
NR XXXI/171/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

zrieuiająca uchwałę ur XVIII/87/07 Rasn Miejsiiej w Rasiowie z suia  
29 nrusuia 2007 r. w sprawie zasas nosposarowauia uieruchorościari 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, pkt 9 lit. a i pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 
pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) w związku z art. 13, art. 14 ust. 5, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 4 
i 5, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 pkt 7 i 10 oraz ust. 3, art. 72 ust. 2, 
art. 73 ust. 4, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26320  – Poz. 4245 i 4246 

§ 1 

W uchwale nr rVIIIhh87h07 Rady Miejskiej w Rad-
kowie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami § 27 otrzymuje 
nowe brzmienie o treści: 
„Z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 i § 28 Burmistrz usta-
la indywidualnie dla każdego przypadku okres obo-
wiązywania umowy dzierżawy biorąc pod uwagę 
cel na jaki nieruchomość ma być wydzierżawiana,  
a w szczególności wysokość spodziewanych, orien-
tacyjnych kosztów i nakładów pracy potrzebnych 
do zagospodarowania nieruchomości.”  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Radków. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz na tabli-
cach ogłoszeń tut. Urzędu i sołectw. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
MARIAN GANCARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 
NR XXXI/173/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie oireśleuia nyrunch stawei opłat pouoszounch przez właścicieli  
uieruchorości za usłuni w zairesie osbierauia ospasyw ioruualunch oraz 
opryżuiauia zbioruiiyw bezospłnwownch i trausportu  uiecznstości cieiłnch 
                 obowiązującnch ua tereuie Miasta i Griun Rasiyw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące górne stawki opłat netto za 
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości na terenie Miasta i Gminy Radków nie-
zbieranych i nieodbieranych w sposób selektywny: 
1. ładowane mechanicznie 297,50 złhtonę 
2. ładowane ręcznie 428,20 złhtonę 
3. gromadzone w pojemnikach:    

a) 110 litrowych 11,00 złhpoj. 
b) 1100 litrowych 109,95  złhpoj. 

§ 2 

Określa się następujące górne stawki opłat netto za 
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości na terenie Miasta i Gminy Radków zbie-
ranych i odbieranych w sposób selektywny: 
1. ładowane mechanicznie  246,10 złhtonę 
2. ładowane ręcznie 376,80 złhtonę 
3. gromadzone w pojemnikach: 

a) 110 litrowych 9,10 złhpoj. 
b) 1100 litrowych 91,00 złhpoj. 

§ 3 

Określa się górną stawkę opłaty netto za opróżnia-
nie szamb bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Miasta i Gminy Radków w wysokości 28,00 złhm3. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr rVIIIh88h07 Rady Miejskiej w 
Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych obowiązujących na terenie Miasta  
i Gminy Radków. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Radków. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
MARIAN GANCARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 
NR XXXI/175/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia riejscowości, w ityrnch pobiera się opłatę riejscową 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, jakie powinna 
spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. 
Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Opłatę miejscową pobiera się na terenie  miejsco-
wości: 
1. Radków 
2. Karłów 
3. Pasterka 
4. Gajów 
5. Ratno Górne 
6. Ratno Dolne 
7. Wambierzyce 
8. Pcinawka Prednia 
9. Pcinawka Górna 

10. Pcinawka Dolna 
11. Tłumaczów. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Radków. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak 
nie wcześniej niż od 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
MARIAN GANCARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 
NR XXXI/176/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie opłatn riejscowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit b 
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych (M.P. 
Nr 59, poz. 531) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fi-
zycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkolenio-
wych w miejscowościach: Gajów, Karłów, Paster-
ka, Radków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Pcinawka 
Dolna, Pcinawka Prednia, Pcinawka Górna, Tłuma-
czów, Wambierzyce w wysokości – 1,86 zł za każ-
dy dzień pobytu. 

§ 2 

Opłatę miejscową pobiera się jednorazowo za cały 
okres pobytu, najpóźniej w ostatnim dniu jego 
trwania. 

§ 3 

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze 
inkasa.  

2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiąza-
nych do jej poboru wyznacza się  osoby fizycz-
ne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w 
tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, 
które prowadzą domy wypoczynkowe, hotele, 
pensjonaty, schroniska, pola namiotowe, obo-
zowiska, gospodarstwa agroturystyczne i inne 
podobne obiekty. 

3. Osoby wymienione w ust. 2 zobowiązane są do 
podania do publicznej wiadomości (np. na tabli-
cy ogłoszeń) stawek opłaty miejscowej i inka-
senta. 

4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 
10w pobranej opłaty.  

§ 4 

Traci moc uchwała nr rVIh72h07 Rady Miejskiej w 
Radkowie z dnia 30 października 2007 r. w spra-
wie opłaty miejscowej. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Radków. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak 
nie wcześniej niż od 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
MARIAN GANCARSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 
NR XXVII/214/08 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustaleuia nyruej stawii opłatn za usłuni osbioru ospasyw  
ioruualunch 

 Na podstawie 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 ze zmianami), 
oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) 
Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się górną stawkę opłaty za usługi odbioru  
1 m3 odpadów komunalnych obowiązującą na tere-
nie gminy Sobótka, ponoszoną przez właścicieli 
nieruchomości: 
 

opłata uetto 85,00 zł/r3 
plus posatei VAT 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr rVh57h07 Rady Miejskiej  
w Sobótce z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 

ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru 
odpadów komunalnych. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZRCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
JANUSZ KOZYRSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 
NR XXVIII/217/08 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

zrieuiająca uchwałę w sprawie wnsoiości stawei posatiyw i opłat  
loialunch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art.5 ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. a, b, f i pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) Rada Miejska 
w Sobótce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr rrVIh199h08 Rady Miejskiej w So-
bótce z dnia 24 października 2008 roku w sprawie 
wysokości stawek podatków i opłat lokalnych 
zmienia się w §5 ust.4, który otrzymuje brzmienie: 
„§ 5 ust.4 Na inkasentów opłaty miejscowej zobo-
wiązanych do jej poboru wyznacza się następujące 
osoby: 
− Rogalska Jadwiga  

– Gospodarstwo Rgroturystyczne, Kryształowi-
ce, ul. Leśna 21 

– Kulińska Rneta  
– Zajazd „Stanica” T. Tagowska i G. Kuliński, 

Mirosławice, ul. Lotnicza 30,  Ośrodek Wy-
poczynkowo-Szkoleniowy „Przełęcz Tąpadła” 
Sobótka, F.G.H.U. „Baszta” Sobótka, ul. Ry-
nek 8, 

– Balska Małgorzata  
– domy letniskowe Sulistrowice, ul. Jagielloń-

ska, 
– Waksmundzka Urszula  

– Ośrodek Wypoczynku  Pwiątecznego w Suli-
strowicach 

– Słodkowski Marcin 
– Pensjon „Plęża” Sobótka, ul. św. Jakuba 4, 

– Szrejter Barbara  
– Dom Turysty góra Plęża Sobótka, 

– Piszczałka Dorota  
– kwatery prywatne „Pod 13-tką” Sobótka,  

ul. Broniewskiego 13, 
–  Siciński Jan  

– kwatery prywatne „Cichy Kącik” Sobótka,  
ul. Broniewskiego 4, 

– Szajner Byczek Danuta  
– Dom Turysty „Pod Wieżycą” im. Bogusza 

Stęczyńskiego Sobótka, ul. Rrmii Krajo- 
wej 13. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż  
z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
JANUSZ KOZYRSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLUSKIM 
NR XXX/195/08 

z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie oireśleuia wnsoiości stawei posatiu os śrosiyw  
trausportownch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
z 2006 r. ze zm.) Rada Miejska w Stroniu Pląskim uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Określa się następujące stawki podatku od środ-
ków transportowych obowiązujące na terenie 
Gminy Stronie Pląskie: 
1) od samochodów ciężarowych, o których 

mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej; 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 

520 zł; 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –  

940 zł; 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –  

1150 zł; 
2) od samochodów ciężarowych, o których 

mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w za-
leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia we-
dług stawek określonych w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały; 

3) od ciągników siodłowych i balastowych,  
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1240 zł; 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 

1270 zł; 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –  

1300 zł; 
4) od ciągników siodłowych i balastowych,  

o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i 
rodzaju zawieszenia według stawek określo-
nych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 
8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  
7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 
830 zł; 

6) od przyczepni naczep, o których mowa w art. 
8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych (z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego), które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
według stawek określonych w załączniku  
nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8  
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych, o ilości miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1130 zł; 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –  

1240 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Stronią Pląskiego. 

§ 3 

Z dniem 31 grudnia 2008 r. traci moc uchwała  
nr IIh8h06 Rady Miejskiej w Stroniu Pląskim z dnia 
30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż  
z dniem 1 stycznia 2009 r.  

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
RYSZARD SULIŃSKI 
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Załączuii ur 1 so uchwałn Rasn Miejsiiej 
w Strouiu Śląsiir z suia 24 listopasa 
2008 r. ur XXX/195/08 (poz. 4251) 
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Załączuii ur 2 so uchwałn Rasn Miejsiiej 
w Strouiu Śląsiir z suia 24 listopasa 
2008 r. ur XXX/195/08 (poz. 4251) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
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Załączuii ur 3 so uchwałn Rasn Miejsiiej 
w Strouiu Śląsiir z suia 24 listopasa 
2008 r. ur XXX/195/08 (poz. 4251) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4252 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 
NR 69/08 

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie opłatn os posiasauia psyw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 18a ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26328  – Poz. 4252 i 4253 

§ 1 

Wprowadza się od dnia 1 stycznia 2009 r. na tere-
nie Gminy Strzegom opłatę od posiadania psów. 

§ 2 

1. Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów 
ciąży na osobach fizycznych posiadających psy. 

2. Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów 
powstaje od dnia 1 stycznia 2009 r.,                    
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku, gdy osoba stała się posiadaczem 
psa po dniu 31 grudnia 2008r., obowiązek za-
płaty opłaty od posiadania psów powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym osoba stała się posiadaczem 
psa. 

4. Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów 
wygasa z końcem miesiąca, w którym osoba 
przestała być posiadaczem psa. 

§ 3 

1. Opłata od posiadania psów jest płatna jednora-
zowo bez wezwania w terminie do dnia  
30 czerwca za rok podatkowy w kasie Urzędu 
Miejskiego lub za pośrednictwem banków i urzę-
dów pocztowych na koszt zobowiązanego. 

2. W przypadku powstania obowiązku zapłaty po 
dniu 30 czerwca roku podatkowego, opłata jest 
płatna w terminie 14 dni od dnia powstania tego 
obowiązku. 

§ 4 

Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania  
psów obowiązującą na  terenie Gminy Strzegom  
w wysokości 30,00 zł od jednego psa. 

 

§ 5 

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów 
powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, 
stawka opłaty, o której mowa w § 4, ulega obniże-
niu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 
nie istniał obowiązek zapłaty.  

§ 6 

1. Pobór opłaty jest poprzedzony rejestracją psa z 
podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszka-
nia posiadacza psa. 

2. Rejestracji podlegają wszystkie psy niezależnie 
czy ich posiadanie jest obciążone opłatą od po-
siadania psa, czy też zwolnione z tej opłaty. 

3. Każdemu zarejestrowanemu psu nadaje się nu-
mer identyfikacyjny wydany przez Urząd Miejski 
w Strzegomiu. 

§ 7 

Traci moc uchwała nr 97h07 Rady Miejskiej w 
Strzegomiu z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 9 

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

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ WASYLISZYN 

 
 
 
 
 
 
 
 

4253 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ 
NR XXIII/160/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie oireśleuia zasas uszieleuia sotacji ua poirncie iosztyw busown 
prznsorownch ocznszczalui ścieiyw ua uieruchorościach zabusowaunch 
                                   ua tereuie Griun Szczntua 

 Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 176 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 406 ust. 1 pkt 12, art. 408  usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
w Szczytnej uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26329  – Poz. 4253 

§ 1 

1. Określa się szczegółowe zasady udzielania dota-
cji na pokrycie kosztów inwestycji należących 
do zadań własnych gminy, realizowanych przez 
właścicieli nieruchomości zabudowanych, w za-
kresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków by-
towych. 

2. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokry-
cie kosztów budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków.      

§ 2 

Dotacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są 
inwestycje na nieruchomościach, które ze wzglę-
dów technicznych lub ekonomicznych nie mogą 
być podłączone do sieci kanalizacyjnej. 

§ 3 

1. Prodki przeznaczone na dotacje kosztów budo-
wy przydomowych oczyszczalni ścieków po-
chodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Prodowi-
ska i Gospodarki Wodnej.   

2. Dotacja udzielana jest do wysokości środków 
zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, 
w danym roku budżetowym. 

3. W przypadku wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonym na dotację w budżecie Gminne-
go Funduszu Ochrony Prodowiska i Gospodarki 
Wodnej w danym roku, dofinansowanie jest re-
alizowane w pierwszej kolejności w następnym 
roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za 
zwłokę w wypłacie dofinansowania. 

§ 4 

Dotacja na pokrycie kosztów inwestycji, o której 
mowa w § 2, ma miejsce niezależnie od tego czy 
wnioskodawca uzyska inne wsparcie finansowe 
realizowanego zadania. 

§ 5 

Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczysz-
czalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Prodowiska z dnia 24 lipca 
2006 roku w sprawie warunków, jakie należy speł-
nić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 
poz. 984). 

§ 6 

1. O dotację na pokrycie kosztów budowy przydo-
mowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się 
wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu poniż-
szych warunków: 
1) posiadają prawo do dysponowania nierucho-

mością na cele budowlane, zgodnie z Pra-
wem budowlanym, 

2) złożą do właściwych organów wniosek zgło-
szenia budowy oczyszczalni ścieków lub po-
zwolenie na budowę, a organy te nie wniosą 
sprzeciwu, 

3) zostanie złożony wniosek o refundację zgod-
ny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

4) w przypadku współwłaścicieli budynku 
mieszkalnego posiadania pisemnej zgody 
wszystkich współwłaścicieli na posadowie-
nie, zainstalowanie i użytkowanie przydomo-
wej oczyszczalni ścieków lub złożenia wnio-
sku przez wszystkich współwłaścicieli albo 
przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej. 

2. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom speł-
niającym wszystkie warunki określone niniejszą 
uchwałą do wysokości, o której mowa w § 7, 
według kolejności w jakiej zostały złożone kom-
pletne wnioski. 

§ 7 

1. Dotacja udzielana jest jednorazowo i wynosi 
1.000,00 zł. 

2. Dotacja jest udzielana dla jednego zadania inwe-
stycyjnego, niezależnie od ilości nieruchomości, 
które obsługiwać będzie inwestycja.   

§ 8 

Dotację otrzymują wnioskodawcy, którzy złożą 
kompletne wnioski i spełnią warunki określone  
w § 2, § 5, § 6 i § 9. 

§ 9 

Zasady udzielenia dotacji: 
1) wnioskodawca ubiegający się o refundację skła-

da wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Szczytnej, 

2) przedstawiciel Urzędu sprawdza kompletność 
wniosku, dokonuje oględzin inwestycji sporzą-
dzając z tej czynności protokół, 

3) kompletny wniosek kierowany jest do Burmi-
strza Szczytnej w celu zatwierdzenia i zawarcia 
umowy określającej obowiązki wzajemne stron  
i warunki rozliczeń, 

§ 10 

Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej 
ma prawo kontroli inwestycji objętej dotacją, na 
każdym jej etapie. 

§ 11 

Dotacja może podlegać zwrotowi w przypadku 
eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta (dostawcę) urządzeń. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szczytnej. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycz-
nia 2009 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
RENATA IDZIK 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26330  – Poz. 4253 

Załączuii ur 1 so uchwałn Rasn Miej-
siiej w Szczntuej z suia 27 listopasa 
2008 r. ur XXIII/160/08 (poz. 4253) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26331  – Poz. 4254 i 4255 

4254 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 
NR XXII/213/08 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia nyrunch stawei opłat pouoszounch przez właścicieli 
uieruchorości za usłuni w zairesie osbierauia ospasyw ioruualunch os 
właścicieli uieruchorości oraz opryżuiauia zbioruiiyw bezospłnwownch 
                                 i trausportu uiecznstości cieiłnch 

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) 
Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:  
1) odbioru odpadów komunalnych zmieszanych   

z terenu nieruchomości w granicach miasta  
i gminy Trzebnica – 95 złhm3. 

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych  
i  transport nieczystości ciekłych w granicach 
miasta i gminy Trzebnica – 1 8,50 zł nettohm3. 

§ 2 

Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługi określone 
w § 1 pkt 1 w maksymalnej wysokości 25 zł net-
tohm3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny. 

§ 3 

Do cen podanych w § 1 i 2 zostaje doliczony poda-
tek VRT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 54, poz. 535 ze zmianami.) 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Trzebnica. 

§ 5 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 
moc uchwała nr rIh112h07 Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy z dnia 26 października 2007 r. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
JAN DAROWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4255 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 
NR XXV/180/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia wnsoiości posatiu os uieruchorości ua roi 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (teks jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co 
następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26332  – Poz. 4255 i 4256 

§ 1 

Ustala się wysokość podatku od nieruchomości, 
który w stosunku rocznym wynosi: 
1) od budynków mieszkalnych lub ich części 
 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
2) od budynków lub ich części związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 

 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
3) od budynków lub ich części zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

 9,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
4) od budynków lub ich części zajętych na prowa-

dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych 

 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym 

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego  

 6,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
6) od budowli 2% wartości 
7) od gruntów związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

 0,67 zł od 1 m2 powierzchni   
8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 

wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
 3,85 zł od 1 ha powierzchni 
9) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej działalności statutowej 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  

 0,20 zł za 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

Oprócz zwolnień ustawowych określonych  
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 
12 stycznia 1991 roku (tekst jednolity z 2006 r. 
Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) zwalnia się  
z podatku: 
1) budynki, budowle i grunty związane z prowa-

dzeniem działalności w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie miasta i gminy Twar-
dogóra; 

2) budowle wykorzystywane bezpośrednio do za-
opatrywania w wodę, rurociągi i przewody sieci 
rozdzielczej wody, budowle służące do odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków, budynki lub 
ich części bezpośrednio związane z procesem 
poboru i uzdatniania wody; 

3) budynki związane z działalnością w zakresie 
gromadzenia i przechowywania materiałów bi-
bliotecznych oraz ich udostępniania użytkowni-
kom. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Twardogóra. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 

___________________ 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92h106hEWG 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 grudnia 1992), 

2) dyrektywy 1999h62hWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczy-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne.  

 
 
 

4256 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 
NR XXV/181/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie oireśleuia wnsoiości stawei posatiu os śrosiyw  
trausportownch ua 2009 roi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 
121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Twardogórze 
uchwala, co następuje:   

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26333  – Poz. 4256 

§ 1 

Ustala się wysokość podatku od środków transportowych, który wynosi rocznie: 

1) sarochosn ciężarowe o sopuszczaluej rasie całiowitej uiższej uiż 12 tou:           

a) powyżej 3, 5 tony do 5,5 tony włącznie       447 zł        
b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie            574 zł        
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                  957 zł        

 
2) sarochosn ciężarowe o sopuszczaluej rasie całiowitej pojazsu rywuej lub wnższej uiż 12 tou:   
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 
  

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
a)  12 14 1 076 zł 1 303 zł 
b)  14  1 189 zł 1 447 zł 

Trzy osie 
c)  12 23 1 303 zł 1 641 zł 
d)  23  1 529 zł 1 980 zł 

Cztery osie i więcej 
e)  12 25 1 303 zł 1 641 zł 
r)  25 29 1 529 zł 1 980 zł 
g)  29  1 980 zł 2 673 zł 
 
3) Ciąnuiii siosłowe i balastowe prznstosowaue so użnwauia łączuie z prznczepą lub uaczepą o sopusz-

czaluej rasie całiowitej zespołu pojazsyw  pouiżej 12 tou: 
 
od 3,5 ton do poniżej 12 ton       1 280 zł 
 

4) ciąnuiii siosłowe lub balastowe prznstosowaue so użnwauia łączuie z uaczepą lub prznczepą o so-
puszczaluej rasie całiowitej zespołu pojazsyw rywuej lub wnższej uiż 12 tou: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa                                                        
(w tonach) 

  

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
a)  12 18 1 435 zł 1 718 zł 
b)  18 31 1 515 zł 1 945 zł 
c)  31  1 612 zł 2 078 zł 

Trzy osie 
c)  12 40 1 741 zł 1 967 zł 
d)  40  1 969 zł 2 689 zł 
 
5) Prznczepn i uaczepn, ityre z pojazser siluiiownr posiasają sopuszczaluą rasę całiowitą os 7 tou  

i pouiżej 12 tou z wnjątiier związaunch wnłączuie z sziałaluością roluiczą prowaszouą przez  posatui-
ia posatiu rolueno: 

 
od 7 ton i poniżej 12 ton            276 zł 

 

6) Prznczepn i uaczepn, ityre z pojazser siluiiownr posiasają sopuszczaluą rasę całiowitą rywuą lub 
wnższą 12 tou, z wnjątiier związaunch wnłączuie z sziałaluością roluiczą prowaszouą przez posatui-
ia posatiu rolueno: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: przyczepa i naczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach) 

  

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym  
za równoważne 

inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
a)  12 18 302 zł 479 zł 
b)  18  534 zł 700 zł 

Dwie osie 
c)  12 33 717 zł 978 zł 
d)  33 38 978 zł 1 468 zł 
e)  38  1 320 zł 1 930 zł 

Trzy osie 
r)  12 38 962 zł 1 167 zł 
g)  38  1 233 zł 1 967 zł 
 

7) Autobusn o liczbie riejsc so sieszeuia: 
 

a) mniejszej niż 30 miejsc      1 110 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc   1 910 zł 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 

____________________- 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92h106hEWG 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 grudnia 1992),  

2) dyrektywy 1999h62hWE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczy-
pospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – 
wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 
NR XXV/183/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie upoważuieuia Kierowuiia Miejsio-Griuueno Ośrosia Porocn 
Społeczuej w Twarsonyrze so posejrowauia sziałań wobec służuiiyw 
                                          alireutacnjunch 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Twardogórze uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze do 
podejmowania działań wobec dłużników alimenta-
cyjnych według art. 31 ust. 1 ustawy z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192,  
poz. 1378 z późn. zm.). 

§ 2 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Twardogórze jest odpowiedzialny za 
czynności określone w § 1 oraz wydaje decyzje w 
tych sprawach. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Twardogóra oraz Kierownikowi 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Twardogórze. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW ADAMSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 
NR XXVII/243/08 

z dnia 8 grudnia 2008 r. 

w sprawie zriaun uchwałn ur XXV/227/08 Rasn Miejsiiej w Wołowie z 
suia 13 listopasa 2008 r. w sprawie oireśleuia zasas poboru, terriuyw 
płatuości i ustaleuia wnsoiości stawei opłatn tarnowej oraz wnsoiości 
                                    wnuanroszeuia za iuiaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 
roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołowie uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr rrVh227h08 Rady Miejskiej w Wo-
łowie z dnia 13 listopada 2008 w sprawie określe-
nia zasad poboru, terminów płatności i ustalenia 
wysokości stawek opłaty targowej oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1) w § 2 uchwały ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa.  

3. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza 
się: 
1) Jana Mastelę, 
2) Krystynę Hrehorowicz, 
3) Klub Sportowy „Odra” w Lubiążu do po-

boru opłaty targowej pobieranej na tere-
nie targowiska w Lubiążu”. 

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. 1. Ustala się następujące wynagrodzenie 

za pobór opłaty targowej: 
1) dla inkasentów Jana Masteli i Kry-

styny Hrehorowicz w wysokości 
5w pobranych opłat targowych, 

2) dla inkasenta – Klubu Sportowego 
„Odra” w Lubiążu w wysokości 
80w pobranych opłat targowych. 

2. 1nkasent Klub Sportowy „Odra” w Lu-
biążu jest zobowiązany do wpłaty zain-
kasowanych opłat targowych na konto 
bankowe Urzędu Miasta i Gminy w 
Wołowie lub w kasie Urzędu Miasta  
i Gminy w Wołowie do 5 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
pobrano opłatę targową.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy w Wołowie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26336  – Poz. 4259 

4259 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXVI/935/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie zriaun uchwałn ur XV/366/07 Rasn Miejsiiej Wrocławia w 
sprawie trnbu uszielauia i rozliczauia sotacji uiepubliczunr oraz publiczunr 
sziołor i placywior oświatownr, prowaszounr przez osobn fiznczue 
                                                 i prawue 

 Na podstawie 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.1)), 
art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.2)) w związku z art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.3)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr rVh366h07 z dnia 6 grudnia 2007 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji nie-
publicznym oraz publicznym szkołom i placówkom 
oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne  
i prawne (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 4,  
poz. 49) zmienionej uchwałą nr rrIh686h08 z dnia 
15 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały  
nr rVh366h07 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 
oraz publicznym szkołom i placówkom oświato-
wym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 158, poz. 1832) wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1. w § 1: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Niepubliczne szkoły podstawowe, prowa-
dzące oddziały przedszkolne oraz klasy I–IV, 
otrzymują dotacje z budżetu Miasta w wyso-
kości 100w planowanych wydatków bieżą-
cych zapisanych w uchwale budżetowej, wg 
stanu na początek roku budżetowego, pono-
szonych w publicznych szkołach podstawo-
wych tego samego typu, prowadzonych 
przez Miasto, w przeliczeniu na jednego 
ucznia, w przypadkach gdy na terenie Wro-
cławia droga dziecka z domu do szkoły pu-
blicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, 
przekracza 3 km”; 

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola  
i szkoły podstawowe, w tym specjalne, a 

także ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 
ustawy o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz poradnie 
psychologiczno- pedagogiczne, w tym porad-
nie specjalistyczne, które na podstawie od-
rębnych przepisów, prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na 
każde dziecko dotacje z budżetu Miasta w 
wysokości kwoty przewidzianej na jedno 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne-
go.”. 

2. Dotychczasowy załącznik nr 1 otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Dotychczasowy załącznik nr 2 otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
BARBARA ZDROJEWSKA 

___________________ 
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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2) 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 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,  
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104  
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,  
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917. 
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Załączuii ur 1 so uchwałn Rasn Miej-
siiej Wrocławia ur XXVI/935/08 z suia 
6 listopasa 2008 r. (poz. 4259) 
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Załączuii ur 2 so uchwałn Rasn Miej-
siiej Wrocławia ur XXVI/935/08 z suia 
6 listopasa 2008 r. (poz. 4259) 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26342  – Poz. 4260 i 4261 

4260 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXVI/937/08 

z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie przeiształceuia Wrocławsiieno Ceutrur Zsrowia Saroszielueno 
Publiczueno Zaiłasu Opieii Zsrowotuej 

 Na podstawie 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.1)) 
w związku z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.2)) Rada Miejska 
Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dokonuje się przekształcenia Wrocławskiego 
Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wro-
cławiu przy ul. Podróżniczej 26h28, polegającego 
na rozszerzeniu zakresu jego działalności w am-
bulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej o 
leczenie HIV- RIDS.  

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, na-
stępuje z dniem 1 stycznia 2009 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Wrocławia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
BARBARA ZDROJEWSKA 

__________________ 
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, Nr 167, poz. 1759, 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 oraz  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172,  
Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4261 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU 
NR XXII/145/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia wnsoiości eiwiwaleutu pieuiężueno sla człouiyw 
ochotuicznch strażn pożarunch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro-
nie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się następującą wysokość ekwiwalentu pie-
niężnego: 
1) Za jedną godzinę udziału w działaniu ratowni-

czym – 12 złotych. 
2) Za 1 godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym, 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub gminę – 2 złote. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Złotego Stoku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD RRDD 
 

JERZY TICHANOWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAROWIE 
NR XXXIII/165/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie obuiżeuia ceun siupu żnta so celyw posatiu rolueno. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr136, poz. 969z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w  aro-
wie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Prednią cenę skupu żyta, określoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
17 października 2008  roku za okres  pierwszych 
trzech kwartałów 2008  roku, obniża się z kwoty 
55,80 zł za 1dt (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 
osiemdziesiąt groszy) do kwoty 46,00 zł za 1dt 
(słownie: czterdzieści sześć złotych). 

§ 2 

Traci moc uchwała nr rVIh90h2007 Rady Miejskiej 
w  arowie z dnia 15 listopada 2007 roku w spra-
wie: obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku 
rolnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta  arów. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAROWIE 
NR XXXIII/166/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia wnsoiości stawei posatiu os uieruchorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844  z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w  a-
rowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości: 
1. od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków od 
1 m2 powierzchni – 0,74 zł; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni – 3,90 zł; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni – 0,28 zł; 

2. od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych lub ich części od 1 m² po-

wierzchni użytkowej – 0,56 zł; 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej – 19,81 zł; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2  
powierzchni  – 9,24 zł; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni – 4,01 zł; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1m² powierzchni użytkowej– 4,63 zł; 

f) od garaży od 1 m² powierzchni  
użytkowej – 6,64 zł;  

3. od budowli – 2w ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr rVIh89h2007 Rady Miejskiej 
w  arowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 
ustalenia  wysokości stawek podatku od nierucho-
mości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta  arów.  

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 
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4264 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAROWIE 
NR XXXIII/167/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie wnsoiości roczunch stawei posatiu os śrosiyw trausportownch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z zmianami) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 
121, poz. 844 z zmianami) Rada Miejska w  arowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach: 
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w 

tym: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –    704 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  – 1.175 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton    – 1.410 zł. 

 
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawie-

szeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia osi jezd-
nych w zależności od liczby tych osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej: 
a) dwie osie jezdne: 
 

dopuszczalna masa całkowita 

nie mniej niż mniej niż 

osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznawanym za równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

12 ton  15 ton 

15 ton  
2.691 zł 

b) trzy osie jezdne: 

dopuszczalna masa całkowita 

nie mniej niż mniej niż 
osie jezdne z zawieszeniem pneumatycz-

nym lub uznawanym za równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 
12 ton  25 ton 

25 ton   
2.691 zł 

c) cztery i więcej osi jezdnych 

dopuszczalna masa całkowita 

nie mniej niż mniej niż 

osie jezdne z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznawanym za 

równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

12 ton  31 ton 

31 ton   
2.691 zł 

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton  1.645 zł. 

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznawanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w 
zależności od systemu zawieszenia osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej: 

 
a) dwie osie jezdne  
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dopuszczalna masa całkowita 
osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub  
uznawanym za równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 
nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.600 zł 2.080 zł 

powyżej 36 ton 1.840 zł 2.691 zł 

 

b). trzy osie jezdne: 

dopuszczalna masa całkowita 
osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub  
uznawanym za równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 
nie mniej niż12 ton do 36 ton włącznie 1.720 zł. 2.080 zł. 

powyżej 36 ton 2.210 zł. 2.691 zł. 

5. od przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowi-
tą: 
a. od 7 ton i poniżej 12 ton     1.410 zł 

 
6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne 
oraz innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi oraz dopuszczalnej masy 
całkowitej zespołu pojazdów: 
a) jedna oś jezdna: 
 

dopuszczalna masa całkowita 

osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznawanym za 
równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1.600 zł 1.645 zł 

powyżej 36 ton 2.000 zł 2.080 zł 

 
b) dwie osie jezdne: 

 

dopuszczalna masa całkowita 

osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznawanym za 
równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż 12 ton  do 36 ton włącznie 1.600 zł 1.645 zł 

powyżej 36 ton  1.800 zł 2.080 zł 

c) trzy osie jezdne: 

dopuszczalna masa całkowita 
osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
uznawanym za równoważne 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

nie mniej niż 12 ton 
do 36 ton 
włącznie 

1.230 zł 1.645 zł 

powyżej 36 ton 1.410 zł 2.080 zł 
 
 
 
7. od autobusu, w zależności od miejsc do siedzenia 

a) mniej niż 30 miejsc        1.106 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc   1.470 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  arów. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26347  – Poz. 4264   

§ 3 

Traci moc uchwała nr rVIh88h2007 Rady Miejskiej w  arowie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie: 
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.  

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4265 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAROWIE 
NR XXXIII/168/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie opłatn os posiasauia psyw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18a i 19 ust. 1 lit. f ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz.844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Stawka opłaty od posiadania jednego psa wynosi 
30 złotych. 

§ 2 

Opłata jest płatna bez wezwania w terminie do dnia 
30 czerwca danego roku, za który uiszcza się opła-
tę, lub w ciągu 1 miesiąca od wejścia w posiadanie 
psa. 

§ 3 

Opłata od posiadania psów należna jest w wysoko-
ści połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba 
fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 
czerwca danego roku. 

§ 4 

Opłata jest płatna w kasie Urzędu Miejskiego lub na 
rachunek bankowy Gminy  arów. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta  arów. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr VIh87h2007 Rady Miejskiej w 
 arowie z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie 
opłaty od posiadania psów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
ROBERT KAŚKÓW 
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4266 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZMIGRODZIE 
NR XXXIII/136/2008 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia ceun jesueno iwiutala żnta prznjęteno jaio posstawę 
so obliczeuia posatiu rolueno ua obszarze nriun Zrinrys 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), oraz zgodnie z art. 6, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 
ze zmianami) i Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim 
z dnia 27 października 2008 r. (Nr 81, poz. 7171) Rada Miejska w  migro-
dzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyjmuje się cenę skupu jednego kwintala żyta w 
wysokości zł 37,00 jako podstawę obliczenia po-
datku rolnego na obszarze gminy  migród. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w  migrodzie nr 
rlllh81h07 z dnia 15 listopada 2007 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy  migród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
JAN CZYŻOWICZ 

 
 
 
 
 

4267 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZMIGRODZIE 
NR XXXIII/137/2008 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia stawei posatiu os uieruchorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2009 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim 
Nr 59, poz. 531 z dnia 14 sierpnia 2008 roku Rada Miejska w  migrodzie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się na obszarze gminy  migród następujące 
stawki podatku od nieruchomości od osób fizycz-
nych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych w 
tym spółek nieposiadających osobowości prawnej 
w wysokości: 
1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,71 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 zł od 
1 ha powierzchni, 
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3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku  publicz-
nego 0,26 zł od  1 m2 powierzchni, 

2. Od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych 0,57 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej 19,10 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 8,98 zł od 1 m po-
wierzchni użytkowej, 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 2,17 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

5) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3. Od budowli 2w ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w  migrodzie nr 
rIIIh82h07 z dnia 15 listopada 2007 roku w spra-
wie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy  migród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
JAN CZYŻOWICZ 

 
 
 
 
 
 
 

4268 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZMIGRODZIE 
NR XXXIII/138/2008 

z dnia 14 listopada 2008 r. 

w sprawie oireśleuia wnsoiości stawei posatiu os śrosiyw  
trausportownch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990r o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów 
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków  i opłat lokalnych w 2009 r. (MP z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 59, 
poz. 531) Rada  Miejska w  migrodzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  powyżej 3,5 t do 5,5 t 

włącznie, w zależności od roku produkcji ,wyposażonych  lub nie – w katalizator spalin      

      Pojazdy wyposażone w katalizator          Pojazdy bez katalizatora 

 
do 1995 r. włącznie     624,-zł do 1995 r. włącznie   655,-zł 
od 1996 r. do 2000 r. wł.   562,-zł od 1996 r. do 2000 r. wł.   592,-zł 
od 2001 r.   530,-zł od 2001 r.   551,-zł 

 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącz-

nie, w zależności od roku produkcji  wyposażonych  lub nie – w katalizator spalin  
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         Pojazdy wyposażone w katalizator           Pojazdy bez katalizatora 
 

do 1995 r. włącznie 1.043,- zł do 1995 r. włącznie 1.095,- zł 
od 1996 r. do 2000 r. 
wł. 

   886,- zł od 1996 r. do 2000 r. wł.    939,- zł 

od 2001 r.    782,- zł od 2001 r.    834,- zł 
 
3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  pojazdu powyżej 9t a mniej niż 12t , 

w zależności od roku produkcji, wyposażonych lub nie – w katalizator spalin 
                                 

 
Pojazdy wyposażone w katalizator              Pojazdy bez katalizatora 
 

do 1995 r. włącznie 1.208,- zł do 1995 r. włącznie 1.312,- zł 
od 1996 r. do 2000 r. 1.050,- zł od 1996 r. do 2000 r. 1.155,- zł 

od 2001 r.    946,- zł od 2001 r.  1.050,- zł 
 
4. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej   lub wyższej niż 12 ton stawki 

podatku określa  tabela poniżej: 
 

Liczba osi dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych Nie mniej niż Mniej niż 

Stawka podatkowa 
(w złotych) 

Stawka podatkowa 
(w zł) 

Dwie   osie 
12 13 1364 1469 
13 14 1469 1573 
14 15 1573 1678 
15  1678 1782 

Trzy osie 
12 17 1678 1782 
17 19 1729 1834 
19 21 1782 1886 
21 23 1834 1939 
23 25 1886 1991 
25  1939 2043 

Cztery osie i więcej 
12 25 1991 2096 
25 27 2043 2147 
27 29 2096 2200 
29 31 2147 2312 
31  2200 2312 

 
5. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania  łącznie z naczepą lub  przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów  od 3,5 t  do 8 t włącznie  wyposażonego lub 
nie – w katalizator spalin, w zależności od roku produkcji: 

 
Pojazdy wyposażone w katalizator  Pojazdy bez katalizatora 
 
do 1995 r. włącznie 1.217,- zł do 1995 r. włącznie 1.321,- zł 
od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.007,- zł od 1996 r. do 2000 r. 

wł. 
1.154,- zł 

od 2001 r.    902,- zł od 2001 r. 1.069,- zł 
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5a. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przycze-

pą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów powyżej 8t a poniżej 12 ton 
 
        Pojazdy wyposażone w katalizator        Pojazdy bez katalizatora 
 

do 1995 r. włącznie 1.426,- zł do 1995 r. włącznie 1.530,- zł 

od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.258,- zł od 1996 r. do 2000 r. 
wł. 

1.363,- zł 

od 2001 r. 1.174,- zł od 2001 r. 1.278,- zł 

 
6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku 
określa  tabela poniżej: 

 
Masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Nie mniej niż 

 
 
 

Mniej niż 

Stawka podatkowa 
(w złotych) 

Stawka 
podatkowa 
(w złotych) 

Dwie osie 
12 18 1600 1651 
18 25 1651 1704 
25 31 1704 1757 
31 do 36 ton wł. 1862 1884 

pow. 36 ton  1963 2159 
Trzy  osie 

12 do 36 ton wł. 1862 1966 
pow. 36 ton mniej niż 40 t 1963 2035 
nie mniej niż 

40 ton 
 2409 2559 

 
7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą  od 7 t do 10 t 

włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika po-
datku rolnego  w zależności od roku produkcji naczepy lub  przyczepy 

 
do 1995 r. włącznie                        475,- zł 
od 1996 r. do 2000 r. włącznie 371,- zł 
od 2001 r. 319,- zł 

 
7a. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

powyżej 10 t do poniżej   12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika  podatku rolnego , w zależności od roku produkcji  naczepy lub przyczepy: 

 
do 1995 r .włącznie 684,- zł 
od 1996 r. do 2000 r. włącznie 580,- zł 
od 2001 r. 528,- zł 

 
8. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określa  tabela poniżej: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd  

silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych Nie mniej niż Mniej niż 

Stawka podatkowa 
(w złotych) 

Stawka podatkowa 
(w złotych) 

Jedna  oś 
12 18 746 798 
18 25 798 850 
25  850 902 

Dwie  osie 
12 28 850 902 
28 33 902 955 
33 do 36 ton wł. 1007 1397 

Pow. 36 ton mniej niż 38 t 1093 1474 
38  1268 1835 

Trzy  osie 
12 do 36 ton wł. 1217 1384 

Pow. 36 ton mniej niż 38 t 1268 1423 
38  1339 1474 

 
9. Od autobusów do mniej niż 30 miejsc, wyposażonych lub nie – w katalizator spalin, instalację gazową 

lub jedno z tych urządzeń  w zależności od roku  produkcji tych pojazdów 
 
       Pojazdy wyposażone w katalizator        Pojazdy bez katalizatora  
       lub instalację gazową            lub instalacji gazowej 
 

do 1995 r. włącznie 1.321,- zł do 1995 r. włącznie 1.530,- zł 

od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.111,- zł od 1996 r. do 2000 r. 
wł. 

1.321,- zł 

od 2001 r. 1.007,- zł od 2001 r. 1.212,- zł 

 
9a. Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, wyposażonych lub nie w katalizator spalin, 

instalację  gazową  lub jedno z  tych  urządzeń  w zależności od roku produkcji tych pojazdów 
                          

Pojazdy wyposażone w katalizator        Pojazdy bez katalizatora 
lub instalację gazową            lub instalacji gazowej 

 
do 1995 r. włącznie 1.653,- zł do 1995 r. 1.862- zł 

od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.444,- zł od 1996 r. do 2000 r. wł. 1.653,- zł 

od 2001 r. 1.339,- zł od 2001 r. 1.548, -zł 

 
§ 2 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w  migrodzie nr rIIIh83h07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Gminy  migród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r. 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIEJSKIEJ 

 
JAN CZYŻOWICZ 
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4269 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XXXVIII/257/08 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

w sprawie zriaun uchwałn ur XXXVII/254/08 Rasn Miasta i Griun Prusice 
z suia 24 listopasa 2008 w sprawie opłatn os posiasauia psyw ua 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.18a oraz art.19 pkt. 1 lit f i 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm ) Rada Miasta i 
Gminy  Prusice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr rrrVIIh254h08 Rady Miasta i Gminy 
Prusice z dnia 24 listopada 2008  roku w sprawie 
opłaty od posiadania psów na 2009 r. § 4 pkt 2 
przyjmuje brzmienie:         
„2. Pobór opłaty może odbywać się również w 
drodze inkasa w mieście Prusice inkasentem opłaty 
jest ZGKiM, we wsiach sołtysi: Mikołajczyk Roman, 
Guła Izabela, Suchacki Czesław, Oksiński Jacek, 
Nowak Ryszard, Zalewska Maria, Oczeretko Barba-
ra, Dyjak Henryk, Podrygajło Rndrzej, Grudniewski 
Zdzisław, Książek Franciszek, Maryniak Wanda, 
Szydełko Maria, Bąk Edward, Sadłowski Michał, 
Guzal Małgorzata, Jodłowski Marek, Tomaszek 
Sławomir, Leszczyński Marcin, Włodarczyk Tade-
usz, Klimek Mirosława, Tarbaj Mariusz, Korzeniow-

ska Rnna, Słota Janina,  Syrnyk Rndrzej, Saladra 
Rlina, Chojak Rnita.”  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Prusice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD MIRSTR I GMIND 

 
ROBERT KAWALEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4270 

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY 
NR 128/XXIII/08 

z dnia 8 grudnia 2008 r. 

zrieuiająca uchwałę Rasn Griun w sprawie oireśleuia wnsoiości stawei 
           posatiu os śrosiyw trausportownch i zwoluień w tnr posatiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 1 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr 122hrrIIh2008 Rady Gminy Ciepło-
wody z dnia 30 października 2008 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych i zwolnień w tym podatku wpro-
wadza się następujące zmiany: w § 1 ust. 6 w 
tabeli liczby „36” określające dopuszczalną masę 
całkowitą przyczep i naczep zastępuje się licz-
bą„37”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do 
podatku należnego od 1 stycznia 2009 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
WŁADYSŁAW GLUZA 

 
 
 
 
 

4271 

UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 
NR XXV/133/08 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

w sprawie obuiżeuia ceun siupu Znta prznjrowauej jaio posstawa oblicza-
uia posatiu rolueno ua obszarze nriun w 2009 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża cenę skupu żyta z 55,80 zł do 50,00 zł za  
1 q przyjmowanej jako podstawa obliczania podat-
ku rolnego na obszarze gminy w 2009 r. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZRCD 
RRDD GMIND 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 

 
 
 
 
 
 

4272 

UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 
NR XXV/134/08 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

w sprawie wnsoiości stawei posatiu os śrosiyw trausportownch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w 
związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Do-
maniów uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Ustala roczne stawki podatku od środków transpor-
towych od jednego środka transportowego: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony  

włącznie 703,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton  

włącznie 792,00 zł 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.050,00 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów do 3,5 tony  
i poniżej 12 ton 1.565,00 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przysto-
sowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 
wysokości określonej w załączniku nr 2 do ni-
niejszej uchwały, 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalna masę całko-
witą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzona przez podatnika podatku  
rolnego 343,00 zł 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
wita równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzona przez podatnika podatku rolnego w 
wysokości określonej w załączniku nr 3 do ni-
niejszej uchwały, 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.565,00 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.695,00 zł 

§ 2 

Traci moc uchwała nr rIIIh61h07 Rady Gminy Do-
maniów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 295,  
poz. 3846). 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZRCD 
RRDD GMIND 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 
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Załączuii ur 1 so uchwałn Rasn 
Griun Dorauiyw ur XXV/134/08  
z suia 5 nrusuia 2008 r. (poz. 4272) 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26357  – Poz. 4272  

Załączuii ur 2 so uchwałn Rasn 
Griun Dorauiyw ur XXV/134/08  
z suia 5 nrusuia 2008 r. (poz. 4272) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26358  – Poz. 4272  

Załączuii ur 3 so uchwałn Rasn 
Griun Dorauiyw ur XXV/134/08  
z suia 5 nrusuia 2008 r. (poz. 4272) 
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4273 

UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 
NR XXV/135/08 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

w sprawie posatiu os uieruchorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 
Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa wysokość stawek podatku od nieruchomo-
ści rocznie: 
1. os nruutyw 

1) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków − 
0,61 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych − 3,90 zł 
od 1 ha powierzchni, 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego − 0,12 zł od 1 m2 powierzchni. 

2. os busnuiyw i ich części: 

1) mieszkalnych lub ich części − 0,44 zł od 1 m2  

powierzchni użytkowej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej − 17,66 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym − 9,24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych − 3,41 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

 
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-

nego  − 4,74 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej, 

3. os busowli 2% wartości oireślouej ua possta-
wie art. 4 ust. 1 pit 3 i ust. 3−7. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1. Budynki i ich części, grunty i budowle wykorzy-

stywane do pobierania i rozprowadzania wody, 
które służą do zaspokajania potrzeb mieszkań-
ców gminy. 

2. Budynki i ich części, grunty i budowle wykorzy-
stywane na cele kultury i kultury fizycznej. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr rIIIh60h07 Rady Gminy Do-
maniów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnoślą-
skiego Nr 259, poz. 3845). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZRCD 
RRDD GMIND 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 
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4274 

UCHWAŁA RADY GMINY DOMANIÓW 
NR XXV/137/08 

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustaleuia wnsoiości eiwiwaleutu pieuiężueno sla człouiyw 
Ochotuiczej Strażn Pożaruej uczestuiczącnch w sziałauiach ratowuicznch lub 
szioleuiu pożaruicznr ornauizowaunr przez Państwową Straż Pożaruą lub                
                                                 nriuę 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada Gminy Domaniów uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego wy-
płacanego strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej 
za każda godzinę udziału w działaniach ratowniczo-
gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez 
gminę w kwocie 15 złotych lub szkoleniu pożarni-
czym organizowanym przez Państwowa Straż Po-
żarną w kwocie 9 złotych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr rrIIh123h08 Rady Gminy 
Domaniów z dnia 30 października 2008 r. w spra-
wie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestni-

czących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwowa 
Straż Pożarna lub gminę. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą od dnia 25 wrze-
śnia 2008 r. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
FRYDERYK BOCHENKIEWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU ZUBKOWICKIM 
NR XXVI/125/08 

z dnia 4 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustaleuia wnsoiości eiwiwaleutu pieuiężueno sla człouiyw 
ochotuicznch strażn pożarunch 

 Na podstawie przepisu art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
z późn. zm.) Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co nastepuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26361  – Poz. 4275 i 4276  

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu, o którym mowa 
w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej, w następującej wy-
sokości: 
1. za 1 godzinę udziału w działaniu ratowniczo-

gaśniczym w wysokości 1h175 przeciętnego 
wynagrodzenia, o którym moa w art. 28 ust. 2 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej za każdą godzinę, 

2. za 1 godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną 
lub gminę, 40w kwoty, o której mowa w punk-
cie 1. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 3 

Uchyla się uchwałę nr rrVh118h08 Rady Gminy w 
Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 14 listopada 2008 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego dla członków ochotniczych straży pożar-
nych.  

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
BOGUSŁAW KITLIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO 
NR 239/V/2008 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie upoważuieuia Kierowuiia Ośrosia Porocn Społeczuej Griun 
Kłoszio w Kłosziu so wniounwauia zasań związaunch z postępowauier 
                            wobec służuiiyw alireutacnjunch 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. z 2001 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 159 ze zm.) w związku 
z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) Rada Gminy 
Kłodzko uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Gminy Kłodzko do wykonywania zadań do-
tyczących postępowania wobec dłużników alimen-
tacyjnych, wynikających z realizacji ustawy z dnia   
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z 
późn. zm.) 

§ 2 

Upoważnienie traci moc z chwila cofnięcia go przez 
Radę Gminy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kłodzko. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą 
od 1 października 2008 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD GMIND 

 
WIESŁAW MRZYGŁÓD 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXVIII/346/08 

z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie oireśleuia trnbu uszieleuia i rozliczeuia sotacji sla uiepubliczunch 
placywei prowaszącnch iuue forrn wnchowauia przessziolueno 
                        sziałającnch ua tereuie nriun Kobierznce 

 Na podstawie 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.) 
oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy 
wychowania przedszkolnego przysługuje na każ-
dego ucznia objętego tą formą wychowania 
przedszkolnego dotacja wysokości 40w wydat-
ków bieżących, ponoszonych na jedno dziecko 
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez 
gminę Kobierzyce. 

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się pod 
warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne 
inne formy wychowania przedszkolnego złoży 
wniosek o udzielenie dotacji w terminie nie póź-
niej niż do 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji. 

3. Zakres danych, które powinny być zawarte we 
wniosku, określa wzór stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały. 

§ 2  

1. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, odby-
wa się na podstawie „umowy o dotację”. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, obliczana jest 
w oparciu o informacje o faktycznej w danym 
miesiącu liczbie dzieci składanej przez podmiot 
dotowany do 5 dnia każdego miesiąca. 

3. Zakres danych, które powinny być zawarte  
w informacji, określa wzór stanowiący załącznik 
nr 2 do uchwały. 

4. Nieprzekazanie danych, o których mowa  
w ust. 3, spowoduje wstrzymanie kolejnej czę-
ści dotacji. 

5. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydat-
ków bieżących związanych z działalnością dy-
daktyczną i wychowawczą. 

6. Przekazanie dotacji przypadającej na dany mie-
siąc następuje w terminie do ostatniego dnia 
danego miesiąca na rachunek bankowy osoby 
prowadzącej niepubliczną inną formę wychowa-
nia przedszkolnego wskazany we wniosku  
o udzielenie dotacji. 

7. Wypłacona w każdym miesiącu kwota dotacji 
ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozli-
czenie odbywa się po przekazaniu ostatniej czę-
ści dotacji. 

§ 3 

1. Osoba prowadząca niepubliczną inną formę wy-
chowania przedszkolnego, która otrzymuje dota-

cję z budżetu gminy, sporządza półroczne i rocz-
ne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w 
zbiorczym zestawieniu, obejmującym informację 
o wysokości otrzymanej dotacji z wyszczegól-
nieniem kwot na poszczególne rodzaje wydat-
ków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały. 

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji osoba prowa-
dząca niepubliczną inną formę wychowania 
przedszkolnego przekazuje organowi właściwe-
mu do udzielenia dotacji, w terminie do 20 lipca 
− za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz do 
20 stycznia roku następnego po udzieleniu dota-
cji − za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W 
przypadku, gdy placówka kończy swoją działal-
ność, rozliczenie należy złożyć w terminie do  
30 dni po otrzymaniu ostatecznej części dotacji. 

3. Wynikająca z rozliczenia nadpłata przekazanej 
dotacji podlega zaliczeniu na poczet kolejnej czę-
ści dotacji lub zwrotowi. 

4. Zwrotu części dotacji, o którym mowa w ust. 3, 
należy dokonać nie później niż do dnia 20 na-
stępnego miesiąca. 

§ 4 

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji. 

2. Dotacja niewykorzystana zgodnie z przeznacze-
niem podlega zwrotowi wraz z odsetkami usta-
wowymi naliczonymi od dnia przekazania dota-
cji. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 6 

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

 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
CZESŁAW CZERWIEC
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Załączuii ur 1 so uchwałn Rasn Gri-
un Kobierznce ur XXVIII/346/08 z suia 
16 nrusuia 2008 r. (poz. 4277) 
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Załączuii ur 2 so uchwałn Rasn Gri-
un Kobierznce ur XXVIII/346/08 z suia 
16 nrusuia 2008 r. (poz. 4277) 
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Załączuii ur 3 so uchwałn Rasn Gri-
un Kobierznce ur XXVIII/346/08 z suia 
16 nrusuia 2008 r. (poz. 4277) 
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UCHWAŁA RADY GMINY PĘCŁAW 
NR XIX/83/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie oireśleuia wnsoiości stawei posatiu os uieruchorości 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości 
na terenie Gminy Pęcław w następujących wysoko-
ściach: 
1. od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej − 16,27 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych −  4,01 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e) od pozostałych – w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

2. od budowli – 2w,ich wartości 
− określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
oraz ust. 3−7. 

3. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i  budynków – 
0,60 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł 
1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego  − 0,14 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
a) nieruchomości zajęte na cele działalności kul-

turalnej, 
b) nieruchomości zajęte na cele ochrony prze-

ciwpożarowej, 
c) nieruchomości zajęte na cmentarze, 
d) nieruchomości zajęte na oczyszczalnie ście-

ków.  
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości bu-

dynki gospodarcze lub ich części, które wchodzi-
ły w skład gospodarstw rolnych przekazanych 
na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emerytu-
rę lub rentę pod warunkiem, że nie będą służyły 
do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 3 

Traci moc obowiązującą uchwała nr rIh46h07 Rady 
Gminy Pęcław z dnia 31 października 2007 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Pęcław. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  jej 
dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. 
 
 

PRZEWODNICZRCD RRDD 
 

ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI 
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4279 

UCHWAŁA RADY GMINY PĘCŁAW 
NR XIX/84/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie obuiżeuia śresuiej ceun siupu żnta prznjrowauej jaio posstawa 
obliczeuia posatiu rolueno w 2009 roiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy  z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. 
Nr 81, poz. 717) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w 
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjmowaną 
jako podstawę obliczenia podatku rolnego na ob-
szarze Gminy Pęcław w 2009 r. z kwoty 55,80 zł  
za 1 kwintal  do kwoty 30,00 zł za 1 kwintal. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r.  
 
 

PRZEWODNICZRCD RRDD 
 

ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR XXX/260/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie wnsoiości roczunch stawei posatiu os uieruchorości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki podatku od nieru-
chomości obowiązujące na terenie gminy: 
1. od budynków mieszkalnych lub ich części − od 1 

r2 powierzchni użytkowej− 0,62 zł, 
1a. od budynków mieszkalnych lub ich części 

posiadających ogrzewanie ekologiczne (ole-
jowe, gazowe, elektryczne, kolektory sło-
neczne) − 0,50 zł, 

2. od budynków lub ich części związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej − od 1 
r2 powierzchni użytkowej − 17,90 zł, 

3. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym − od 
1 r2 powierzchni użytkowej − 8,86 zł, 

4. od budynków lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych − od 1 r2  
powierzchni użytkowej − 4,01 zł, 

5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym 
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organiza- 
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cje pożytku publicznego − od 1 r2 pow. użyt-
kowej − 6,10 zł, 

6. od budowli −2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3−7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, 

7. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków: 
− od 1 r2 powierzchni − 0,74 zł, 

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego: 
− od 1 r2 powierzchni − 0,22 zł, 

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych: 
− od 1 ha powierzchni − 3,90 zł. 

§ 2 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki 
i budowle oraz grunty stanowiące własność 
Gminy Podgórzyn, z wyjątkiem  budynków i bu-
dowli oraz gruntów oddanych w najem lub dzier-
żawę osobom fizycznym, prawnym oraz jed-
nostkom nieposiadającym osobowości prawnej. 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

− ogólnodostępne boiska sportowe, hale i sale 
sportowe, 

− grunty przeznaczone pod czynne, ogólnodo-
stępne korty tenisowe, 

− niecki ogólnodostępnych i czynnych basenów 
kąpielowych na otwartym powietrzu, 

− budynki i grunty związane z ochrona prze-
ciwpożarową. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr rIVh103h07 Rady Gminy 
Podgórzyn z dnia 30 października 2007 r. w spra-
wie wysokości rocznych stawek podatku od nieru-
chomości. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podat-
kowego 2009. 
 

PRZEWODNICZRCD 
RRDD GMIND 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR XXX/261/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie poboru w srosze iuiasa opłatn tarnowej ua tereuie Griun  
Posnyrznu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gmi-
ny uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zarządza się na terenie gminy pobór opłaty targo-
wej w drodze inkasa. Inkasentami na terenie gminy 
są następujące osoby: 
− we wsi Borowice − Józef Golej, zamieszkały w 

Borowicach 
− we wsi Głębock − Halina Kacprzak, zamieszkała 

w Głębocku 
− we wsi Marczyce − Zdzisław Ratajski, zamiesz-

kały w Marczycach 
− we wsi Miłków − Przedsiębiorstwo Usług Komu-

nalnych PODGÓRZDN sp. z o.o. z siedzibą w 
Miłkowie 

− we wsi Podgórzyn − Dorota Dachowska, za-
mieszkała w Podgórzynie 

− we wsi Przysieka − Danuta Wojnarowska, za-
mieszkała w Przesiece 

− we wsi Sosnówka − Halina Kacprzak, zamiesz-
kała w Głębocku 

− we wsi Staniszów − Jolanta Wirbuł, zamieszkała 
w Staniszowie 

− we wsi Pcięgny − Rnna Respondek, zamieszkała 
w Pcięgnach 

− we wsi Zachełmie − Ryszard Szewczyk, za-
mieszkały w Zachełmiu 

§ 2 

1. Ustala się wynagrodzenie kwartalne za inkaso w 
wysokości 13w od zainkasowanej sumy, płatne 
po rozliczeniu raty. 
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§ 3 

Traci moc uchwała z dnia 24 marca 2005 r. nr 
rrIrh230h05 w sprawie poboru w drodze inkasa 
opłaty targowej i od posiadania psów na terenie 
Gminy Podgórzyn oraz wysokości wynagrodzenia 
za inkaso. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR XXX/262/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia wnsoiości eiwiwaleutu pieuiężueno sla człouiyw OSP 

 Na podstawie 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.1561) oraz 
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożaro-
wej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229) Rada Gminy uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożar-
niczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarna lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pienięż-
ny. 
1. wysokość ekwiwalentu wynosi 13,00 zł za każ-

da godzinę udziału w działaniu ratowniczym. 
2. wysokość ekwiwalentu wynosi 5,00 zł za każda 

godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. 

§ 2 

Podstawa wypłaty ekwiwalentu określonego w § 1 
będzie imienna lista sporządzona przez kierow-
cęhdowódcę akcji lub szkolenia pożarniczego po-

twierdzona przez jednostkę Państwowej Straży 
Pożarnej lub Gminę. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN 
NR XXV/129/08 

z dnia 25 listopada 2008 r. 

w sprawie upoważuieuia Kierowuiia Griuueno Ośrosia Porocn Społeczuej 
w Sieiiercznuie 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 
Siekierczyn uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Siekierczynie do załatwiania 
indywidualnych spraw w zakresie zadań polegają-
cych na podejmowaniu działań wobec dłużników 
alimentacyjnych zgodnie z ustawą z ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. Nr 191, poz. 1378  
i z 2008 r. Nr 134, poz. 850). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Siekierczyn. 

§ 3 

Uchyla się uchwałę nr rrIVh114h08 Rady Gminy 
Siekierczyn z dnia 28 października 2008 r. w spra-

wie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Siekierczynie. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZRCD RRDD 
 

ANDRZEJ KUŹNIAR 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 
NR XXXII/161/08 

z dnia 11 grudnia 2008 r. 

zrieuiająca uchwałę w sprawie wnsoiości roczunch stawei posatiu os 
śrosiyw trausportownch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm)* Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale ur XXX/157/08 Rasn Griun Stara Ka-
rieuica z suia 6 listopasa 2008 r. w sprawie wn-
soiości roczunch stawei posatiu os śrosiyw 
trausportownch wprowasza się uastępujące zria-
un: 

1) w § 1 ust. 1 pit 2 ppit 3 w zsauiu pierwsznr − 
o czterech osiach z zawieszeniem pneumatycz-
nym, zawieszeniem uznanym za równoważne 
lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o 
dopuszczalnej masie całkowitej, litera c otrzymu-
je brzmienie: 
„c) nie mniej niż 27 ton, mniej  
niż 29 ton 2.000 zł” 

2) w § 1 ust. 1 pit 4 ppit 1 tiret srunie otrznruje 
brzrieuie: 

 „− o swych osiach z iuunr snsterer zawie-
szeuia o dopuszczalnej masie całkowitej 

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż  
18 ton 1.780 zł 

b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż  
25 ton 1.890 zł 

c) nie mniej niż 25 ton, do 36 ton  
włącznie 2.000 zł 

d) powyżej 36 ton 2.150 zł” 
3) § 2 otrznruje brzrieuie: 

„§ 2  
1. Zwalnia się z podatku od środków transpor-

towych środki transportowe wymienione w § 
1 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 wykorzystywane wy-
łącznie do realizacji zadań z zakresu: 
a) ochrony przeciwpożarowej 
b) oświaty 

2. Zwalnia się z podatku od środków transpor-
towych środki transportowe wymienione  
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w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, wykorzystywane 
wyłącznie do prowadzenia działalności rolni-
czej”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, jednakże nie wcześniej 
niż z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD GMIND 

 
JOLANTA KUCZEWSKA 

________________ 
* Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92h106hEWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992) 

2) dyrektywy 1999h62hEWG z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruk-
tury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 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. 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 
NR XXXII/171/08 

z dnia 11 grudnia 2008 r. 

w sprawie wnsoiości eiwiwaleutu pieuiężueno sla człouia ochotuiczej  
strażn pożaruej 

 Na podstawie 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 z późn. 
zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)  
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przy-
sługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej 
mającej siedzibę na terenie Gminy Stara Kamienica 
w wysokości 12,00 zł za każda godzinę w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizo-
wanym przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę 
Stara Kamienica. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCR 
RRDD GMIND 

 
JOLANTA KUCZEWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 
NR XVI/108/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie stawei posatiyw i opłat loialunch ua roi 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
wraz z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1–3, art. 8, art. 10, art. 
13, 14, 18, 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o 
podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity (Dz. U z 2006 r. Nr 121, poz. 
844 z późniejszymi zmianami), art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmia-
nami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), Ob-
wieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP 59, poz. 
531), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w 
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 
2009 r. (M.P. Nr 78, poz. 692) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości: 

1. od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w 

ewidencji gruntów i budynków 0,68 zł od 1 m2 powierzchni 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  

wodnych 3,75 zł od 1 ha powierzchni 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł od 1 m2 powierzchni 

2. od budynków lub ich części 
a) mieszkalnych 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  

siewnym 8,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizację pożytku publicznego 6,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3. od budowli 2w wartości (art. 4 ust. 1 pkt 3). 

§ 2 

Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej  
12 ton: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 640,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.054,00 zł 
c) powyżej 9 ton 1.270,00 zł 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton 
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita  
w tonach 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna /osie jezdne   
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
 

12 13 1397  1497 
13 14 1447  1547 
14 15 1467  1577 
15 i więcej 1487  1607 

Trzy osie 
12 17 1497  1627 
17 19 1537  1667 
19 21 1557  1707 
21 23 1577  1737 
23 25 1597  1767 

25 i więcej 1617  1797 
Cztery osie i więcej 

12 25 1767  1867 
25 27 1837  2087 
27 29 1877  2247 
29 31 1927  2470 
31 i więcej 1927  2470 

 
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton    1475,00 zł 
 
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą i przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa /tony/ 
Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 

Os jezdna/osie jezdne  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 

Dwie osie 
12 18 859 1589 
18 25 1119 1759 
25 31 1179 1819 
31 i więcej 1431 1936 

Trzy osie 
12 40 1276 1752 
40 i więcej 1752 2310 

 
5. Od przyczepy, naczepy , która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez łat-
nika podatku rolnego                           1265,00 zł 

 
6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez płatnika podatku rolnego  
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa 

/przyczepa/ w tonach 
Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś (osie jezdne)  
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 

Jedna oś 
12 18 710 1360 
18 25 760 1400 
25 i więcej 820 1410 

Dwie osie 
12 28 870 1430 
28 33 930 1440 
33 38 980 1450 
38 i więcej 1160 1710 

Trzy osie 
12 38 1095 1546 
38 i powyżej 1305 1905 

 
7. Od autobusów 

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30           1460,00 zł 
b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc     1860,00 zł 

§ 3 

1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów w wysokości 15,00 zł 
2. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania do 15 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od 

momentu wejścia w posiadanie psa. 
3. Opłatę od posiadania psów uiszcza się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po  

30 czerwca roku podatkowego. 
4. Opłata od posiadania pierwszego psa opłacana przez emerytów i rencistów wynosi 50w ustalonej 

stawki. 
5. Zwalnia się z opłaty od posiadania psa: 

– psy pochodzące ze schroniska (na podstawie dokumentu) 
– psy przechwycone na terenie gminy przez Urząd Gminy. 

§ 4 

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości         5,00 zł 
Opłata targowa płatna jest w drodze inkasa i pobierana jest przez pracownika urzędu gminy. 

§ 5 

Ustala się pobór podatków: leśnego rolnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób 
fizycznych w drodze inkasa ustalając inkasentów we wsiach: Gostków, Jabłów, Lubomin, Nowe Boga-
czowice, Stare Bogaczowice, Struga w osobach sołtysów, we wsi Chwaliszów inkasentem ustala się 
Panią Krystynę Fąka, we wsi Cieszów ustala się inkasentem Panią Krystynę Trębacz. 
Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego leśnego i od nieruchomości wynosi 8w kwoty po-
branego podatku. 
Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty od posiadania psów wynosi 10w kwoty pobranej opłaty. 
Inkasenci zobowiązani są do założenia ewidencji podatników posiadających psy. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w ży-
cie po upływie 14 dni, od daty opublikowania. 
 

PRZEWODNICĄCD 
RRDD GMIND 

 
JAN MAKOSIEJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZÓRAWINA 
NR XIX/138/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

zrieuiająca uchwałę w sprawie uasauia statutu ośrosiowi porocn  
społeczuej w Zyrawiuie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy  órawina uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy  órawina nr IIIh8h2004  
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania sta-
tutu ośrodkowi pomocy społecznej, zmienionej 
uchwałą Rady Gminy  órawina nr rIVh101h08  
z dnia 28 marca 2008 r. wprowadza się następują-
ce zmiany: 
1) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  óra-
winie działa na podstawie: 
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 115,  
poz. 728 ze zm.), 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), 

• ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.), 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (t.j. Dz. U z 2006 r.  
Nr 139, poz. 992 ze zm.), 

• ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postę-
powaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 86, poz. 732 ze zm.), 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 210, poz. 2135 ze zm.), 

• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 
473 ze zm.), 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 179, poz. 1485 ze zm.), 

• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r.  
Nr 111, poz. 535 ze zm.), 

•ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U  
z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), 

• niniejszego Statutu.” 
2) § 4 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Podstawowym celem ośrodka jest zapew-
nienie na terenie Gminy wszechstronnych  
i dostępnych świadczeń w zakresie pomocy 
społecznej, postępowań w sprawach świad-

czeń rodzinnych, prawach dotyczących po-
stępowania wobec dłużników alimentacyj-
nych i zaliczce alimentacyjnej oraz postę-
powania w sprawie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego w zakresie posiadanych 
upoważnień, a także w sprawach dotyczą-
cych potwierdzenia prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz koordynacja realiza-
cji gminnej strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych, w tym w szczególności 
w zakresie pomocy społecznej. 

  2. Cel, o którym mowa w ust. 1, ośrodek 
osiąga poprzez realizację zadań własnych  
i zaleconych Gminie wynikających z ustawy 
o pomocy społecznej, a także innych ustaw, 
w tym w szczególności: ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, ustawy o postępowa-
niu wobec dłużników alimentacyjnych i za-
liczce alimentacyjnej, ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych oraz 
zadań wynikających z porozumień z Woje-
wodą Dolnośląskim, a także innymi jednost-
kami samorządu terytorialnego i administra-
cji publicznej.” 

§ 2 

Uchwała się tekst jednolity Statutu, o którym mo-
wa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 órawina. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez publikację w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
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Załączuii ur 1 so uchwałn Rasn Gri-
un Zyrawiua ur XIX/138/08 z suia  
28 listopasa 2008 r. (poz. 4287) 
 
 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZÓRAWINIE 
(TEKST JEDNOLITY) 

 
I. Postauowieuia onylue 

§ 1 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w  órawinie, zwa-
ny dalej „Ośrodkiem”, jest wyodrębnioną jed-
nostką organizacyjną, prowadzoną w formie 
jednostki budżetowej. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  órawi-
nie działa na podstawie: 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115,  
poz. 728 ze zm.), 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.), 

• ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.), 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992 ze zm.), 

• ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postę-
powaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 86, poz. 732 ze zm.), 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 210, poz. 2135 ze zm.), 

• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,  
poz. 473 ze zm.), 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 179, poz. 1485 ze zm.), 

• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r.  
Nr 111, poz. 535 ze zm.), 

• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 
2007 r. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), 

• niniejszego Statutu. 

§ 2 

Ilekroć w przepisach Statutu jest mowa o: 
1. Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 64, poz. 593 ze zm.), 

2. Ośrodku – oznacza Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  órawinie, 

3. Gminie – oznacza Gminę  órawina, 
4. Wójcie – oznacza Wójta Gminy  órawina. 

§ 3 

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w  órawinie, Gmi-
na  órawina 

2. Ośrodek swą działalnością obejmuje teren Gminy 
 órawina. 

II. Cel, przesriot sziałauia i zaires wspyłpracn 

§ 4 

1. Podstawowym celem ośrodka jest zapewnienie 
na terenie Gminy wszechstronnych i dostępnych 
świadczeń w zakresie pomocy społecznej, po-
stępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i 
sprawach dotyczących postępowania wobec 
dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimenta-
cyjnej oraz postępowania w sprawie świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego w zakresie posiada-
nych upoważnień, a także w sprawach dotyczą-
cych potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz koordynacja realizacji gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
w tym w szczególności w zakresie pomocy spo-
łecznej. 

2. Cel, o którym w ust. 1, ośrodek osiąga poprzez 
realizację zadań własnych i zaleconych Gminie 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej,  
a także innych ustaw, w tym w szczególności: 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy  
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-
nych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz zadań wyni-
kających z porozumień z Wojewodą Dolnoślą-
skim, a także innymi jednostkami samorządu te-
rytorialnego i administracji publicznej. 

3. Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z ro-
zeznania potrzeb a w szczególności: udziela in-
formacji o przysługujących uprawnieniach z za-
kresu pomocy społecznej, udziela pomocy w in-
tegracji ze środowiskiem lokalnym osobom 
opuszczającym zakłady karne, bierze udział w 
realizacji gminnej strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych Gminy  órawina ze szcze-
gólnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i innych, których celem jest 
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ry-
zyka. Ośrodek przygotowuje i realizuje projekty 
dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

§ 5 

Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność na 
terenie gminy, powiatu, województwa organiza-
cjami społecznymi, kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi, fundacjami pozarządowymi oraz 
osobami fizycznymi, prawnymi w celu realizacji 
zadań wynikających z ustawy. 
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III. Zarząszauie i ornauizacja 

§ 6 

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który działa jedno-
osobowo na podstawie upoważnienia udzielone-
go przez Wójta Gminy  órawina. 

2. Na podstawie upoważnienia Wójta, Kierownik 
wydaje decyzje administracyjne w indywidual-
nych sprawach z zakresu pomocy społecznej na-
leżących do właściwości Gminy. 

3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt. 
4. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje się na 

podstawie umowy o pracę. 
5. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,  

a ponadto organizuje pracę Ośrodka, w tym  
w szczególności: 
− sprawuje nadzór nad realizacją zadań pra-

cowników socjalnych, 
− odpowiada za prawidłowość sporządzania 

planu dochodów i wydatków Ośrodka i reali-
zację tego planu, 

− wykonuje wobec pracowników Ośrodka 
czynności wynikające ze stosunku pracy, 

− corocznie składa Radzie gminy sprawozdanie 
z działalności Ośrodka oraz przedstawia po-
trzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 7 

1. W Ośrodku tworzy się odpowiednie stanowiska 
pracy w zależności od potrzeb i warunków. 

2. Kierownik dokonuje podziału Gminy na rejony 
opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów prawa 
dotyczącej liczby ludności przypadającej na jed-
nego pracownika socjalnego. 

3. Kierownik dokonuje podziału gminy na rejony 
opiekuńcze z uwzględnieniem zapisów ustawy 
dotyczących liczby ludności przypadającej na 
jednego pracownika socjalnego. 

4. Podział na rejony powinien być przeprowadzony 
w sposób uwzględniający dostępność świadczeń 
pomocy społecznej. 

5. Podział i zakres zadań dla poszczególnych sta-
nowisk określa regulamin organizacyjny ustalony 
przez kierownika i zatwierdzony przez Wójta. 

6. Kierownik ustala przepisy wewnętrzne w postaci 
zarządzeń. 

IV. Pracowuicn ośrosia 

§ 8 

W skład ośrodka wchodzą następujące stanowiska 
pracy: 
1. Kierownik Ośrodka 
2. Pracownicy socjalni 
3. Obsługa usług opiekuńczych 
4. Obsługa świadczeń rodzinnych 
5. Księgowa 
6. Sprzątaczka 

§ 9 

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej wyko-
nywane są przez pracowników socjalnych. 

2. Pracownicy socjalni zobowiązani są w szczegól-
ności do: 
− realizacji celów pomocy społecznej, 
− przeprowadzania wywiadów środowisko-

wych w związku z potwierdzaniem prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej, 

− przeprowadzania wywiadów środowisko-
wych u dłużników alimentacyjnych i prowa-
dzenia postępowania w tych sprawach, 

− stosowania właściwych metod pracy socjal-
nej, 

− przestrzegania zasad etyki zawodowej, 
− kierowania się w podejmowanych działaniach 

i czynnościach przede wszystkim dobrem 
osób i rodzin, którym służą pomocą oraz ich 
godności, a także równego traktowania 
wszystkich wymagających pomocy i wspar-
cia, 

− zachowania w tajemnicy informacji uzyska-
nych w toku czynności zawodowych, także 
po ustaniu zatrudnienia. 

3. Pracownicy ośrodka w rozumieniu ustawy  
o pomocy społecznej są pracownikami samorzą-
dowymi, a ich status określają odrębne przepisy. 

V. Majątei i fiuause 

§ 10 

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków 
budżetu państwa i budżetu Gminy. 

§ 11 

Ośrodek gospodaruje przekazanym w nieodpłatne 
użytkowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym. 

§ 12 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych dla jednostek budżeto-
wych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest 
roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzo-
ny przez Radę Gminy  órawina. 

3. Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, według za-
sad stosowanych w rachunkowości budżetowej. 

VI. Postauowieuia iońcowe 

§ 13 

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt. 

§ 14 

Na budynku, w którym mieści się siedziba Ośrodka, 
umieszcza się tablicę informacyjną o treści: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  órawinie. 

§ 15 

Zmiany w statucie są dokonywane wyłącznie na 
wniosek Kierownika lub Wójta w formie uchwały 
Rady Gminy. 
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4288 

UCHWAŁA RADY GMINY ZÓRAWINA 
NR XIX/139/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie upoważuieuia Kierowuiia Griuueno Ośrosia Porocn Społeczuej 
so posejrowauia sziałań wobec służuiiyw alireutacnjunch 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) Rada Gminy  órawina uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w  órawinie do załatwiania indy-
widualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
polegającego na podejmowaniu działań wobec dłuż-
ników alimentacyjnych w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 192, poz. 1378) i z ustawy tej wynikających,  
w tym przeprowadzania wywiadów alimentacyj-
nych oraz odbierania od dłużników alimentacyjnych 
oświadczeń majątkowych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 órawina. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez publikację  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZRCD 
RRDD GMIND 

 
LESZEK MARSZAŁEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4289 

UCHWAŁA RADY GMINY ZÓRAWINA 
NR XIX/140/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie zriaun uchwałn ur X/77/2003 z suia 16 wrześuia 2003 r.  
w sprawie statutyw sołectw istuiejącnch ua tereuie Griun Zyrawiua 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku nr 6 do uchwały Rady Gminy  órawi-
na nr rh77h2003 z dnia 16 września 2003 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W §19 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„Terminy, o których mowa w ustępie poprzedza-
jącym nie mają zastosowania do Zebrania Wiej-
skiego zwołanego w trybie § 20 ust. 3”. 

2. §20 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu 
Wiejskim nie uczestniczy wymagana liczba 
osób, o której mowa w ustępie poprzedzającym, 
Sołtys zarządza odbycie następnego Zebrania, 
które odbywa się po upływie 15 minut od za-
kończenia poprzedniego. Dla ważności podjętych 
uchwał na tak zwołanym Zebraniu zastosowanie 
znajduje § 20 ust. 4 Statutu, przy czym nie jest 
wymagane quorum, o którym mowa w  
§ 20 ust. 2. W ogłoszeniu o zwołaniu zebrania 
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wiejskiego z zachowaniem terminów, o których 
mowa w § 19, Sołtys zamieszcza informację  
o skutkach braku uczestnictwa na tak zwołanym 
zebraniu wiejskim wymaganej w Statucie liczby 
osób, w postaci możliwości zwołania przez Soł-
tysa następnego zebrania, które odbywa się po 
upływie 15 minut od zakończenia poprzedniego 
oraz ważności podjętych uchwał na tak zwoła-
nym zebraniu bez względu na ilość uczestniczą-
cych w nim osób.” 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 órawina. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZRCD 
RRDD GMIND 

 
LESZEK MARSZAŁEK 

 
 
 
 
 
 

4290 

UCHWAŁA RADY GMINY ZÓRAWINA 
NR XIX/141/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia opłat za świasczeuia przesszioli, ityrnch ornauer pro-
waszącnr jest nriua Zyrawiua 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
ze zmianami) oraz art.14 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy  órawina uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Usługi świadczone przez przedszkola, dla których 
organem prowadzącym jest gmina  órawina,  
w zakresie podstawy programowej określonej  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 ze 
zm.) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 go-
dzin dziennie. 

§ 2 

Ustala się opłatę za zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze i zajęcia dydaktyczne inne niż prze-
widziane w podstawie programowej, o której mowa 
w § 1, prowadzone ponad tę podstawę, realizowa-
ne na rzecz dziecka w przedszkolu w wysokości 
1,2 zł za godzinę. 

§ 3 

1. Opłata, o której mowa w § 2, w przypadku 
uczęszczania do przedszkola dzieci będących ro-
dzeństwem, ulega obniżeniu o 25w za drugie  
i 100w za każde następne dziecko. 

2. Opłat, o których mowa w § 2, nie pobiera się za 
uczęszczanie do przedszkola dziecka, którego 
rodzice lub opiekunowie prawni przedstawią za-
świadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy 
społecznej. 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Gminy  órawina  
nr rrh208h97 z dnia 19 grudnia 1997 roku w 
sprawie ustalenia odpłatności rodziców na wydatki 
rzeczowe związane z utrzymaniem dzieci w przed-
szkolu. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 órawina. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCD 
RRDD GMIND 

 
LESZEK MARSZAŁEK 
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UCHWAŁA ZARZUDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO 
NR 99/2008 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

w sprawie ustaleuia roziłasu nosziu  pracn aptei onyluosostępunch, sziała-
jącnch ua  tereuie  powiatu  nłonowsiieno ua oires os 1 stnczuia 2009 r. 
                                     so 30 czerwca 2009 r. 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218) w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271)  
oraz po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Głogowa, Wójta Gminy Gło-
gów, Wójta Gminy Jerzmanowa, Wójta Gminy Kotla, Wójta Gminy Pęcław, 
Wójta Gminy  ukowice oraz Samorządu Rptekarskiego, Zarząd Powiatu 
Głogowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych, działających na terenie Powiatu Głogow-
skiego na okres: od 1 stycznia 2009r. do 30 
czerwca 2009r. – w brzmieniu stanowiącym za-
łączniki 1, 2 i 3 do uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi 
Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gło-
gowie. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Głogowskiego: 
 
1. Rnna Brok 
 
Członkowie Zarządu Powiatu Głogowskiego: 
 
1. Marek Rychlik 
2. Waldemar Hass 
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Załączuii ur 1 so uchwałn Zarząsu Powiatu 
Głonowsiieno ur 99/2008 z suia 21 listopasa 
2008 r. (poz. 4291) 
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Załączuii ur 2 so uchwałn Zarząsu Powiatu 
Głonowsiieno ur 99/2008 z suia 21 listopasa 
2008 r. (poz. 4291) 
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Załączuii ur 3 so uchwałn Zarząsu Powiatu 
Głonowsiieno ur 99/2008 z suia 21 listopasa 
2008 r. (poz. 4291) 
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 PREZES    Wrocław, dnia 10 grudnia 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-68h2008h30hVI-BhRŁ 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.) oraz art. 47 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. – Prawo energetyczne(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. 
zm.), 

po rozpatrzeuiu wuiosiu 

przedsiębiorstwa energetycznego 

Zaiłas Ciepłowuiczn „TERM-HYDRAL”  
spyłia z onrauiczouą ospowieszialuością 

z siedzibą we Wrocławiu 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 931129291 
zwanego dalej Przedsiębiorstwem, 

zawartego w piśmie z dnia 14 listopada 2008 r. znak ZCh192h2008,  
uzupełnionego pismami z dnia 2 i 9 grudnia 2008 r. 

postauawiar 
 
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzoną moją decyzją z dnia 
18 września 2008 r. nr OWR-4210-35h2008h30hVI-RhRŁ, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej 
decyzji. 
 

UZASADNIENIE 
 
Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działal-
ność koncesjonowaną w zakresie: wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, 
która została zatwierdzona w dniu 18 września 2008 r. nr OWR-4210-35h2008h30hVI-RhRŁ, z okresem 
obowiązywania do dnia 31 października 2009 r. 

W dniu 14 listopada 2008 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyj-
ne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło wzrostem cen paliwa 
gazowego zużywanego w procesie produkcji ciepła.  

Zapisy § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) stanowią, że w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków 
wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy 
wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano analizy  
i oceny skutków ekonomicznych zmiany ceny paliwa gazowego oraz ustalono, że zmiana ta stanowi istot-
ną zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz przepisami cytowanego wyżej rozporządzenia. 

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z 
którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.  

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, 
w szczególności zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz 
przemawia za tym słuszny interes Strony – postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
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POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

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

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 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Oswołauie uależn przesłać ua asres Połusuiowo-Zachosuieno Ossziału Tereuoweno Urzęsu Renulacji 
Euernetnii – ul. Marszałia Jyzefa Piłsussiieno 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę tary-
fy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZRCHODNIEGO 
 ODDZIRŁU TERENOWEGO 

URZĘDU REGULRCJI ENERGETDKI 
z siedzibą we Wrocławiu 

JadJada GadaogJlea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY „TERM-HYDRAL” 
Spyłia z onrauiczouą ospowieszialuością 
51-317 Wrocław, ul. Bierutowsia 67a 

___________________________________________________________________________ 
 
 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 

 

 
Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 10 grudnia 2008 r. nr OWR-4210-68h2008h30hVI-BhRŁ 
 
 
 
W taryfie dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego „TERM-HDDRRL” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu stano-
wiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 18 września 2008 r. nr OWR-4210-35h2008h30hVI-RhRŁ, 
w punkcie 4. Roszaje oraz wnsoiość ceu tabela cen dla grupy odbiorców R1 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
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     „Grupa osbiorcyw A1 
 

Roszaje ceu Jesuostia Ceua uetto Ceua bruttor 

zł/MW, rok 86 413,09 105 423,97 

Cena za zamówiona moc cieplną 

rata miesięczna 7 201,09 8 785,33 

Cena ciepła zł/GJ 42,49 51,84 

Cena nośnika ciepła zł/m3 10,25 12,51 

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

 

Pozostałe zapisy taryfy dla ciepła pozostają bez zmian. 

 
 
 

KIEROWNIK EKSPLORTRCJI CIEPŁOWNI 
PROKURENT 

 
GRZEGORZ GRACZYK 

 

PREZES ZRRZĄDU 
 

LEONARD ZAŁĘSKI 
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 PREZES    Wrocław, dnia 12 grudnia 2008 r.  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210 69h2008h1248hVII-RhGM 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z 
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),  
 

po rozpatrzeuiu wuiosiu 

z dnia 21 listopada 2008 r. 

uzupełnionego pismem z dnia 4 grudnia 2008 r. 

w sprawie zatwierszeuia tarnfn sla ciepła  
przedsiębiorcy 

 
PGE  Eleitrowuia Turyw S.A. 

z siedzibą w Bogatyni 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 000021491 

zwana w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 
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postauawiar 
 

zatwierdzić taryfę dla ciepła 
 
ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 

1 lipca 2010 r. 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 29 paź-
dziernika 1998 r.  
1) na wytwarzanie ciepła nr WCCh471h1248hUh1h98hRG, ze zmianami:  
– z dnia 14 marca 2000 r. nr WCCh471Rh1248hWh1h2h2000hMS,  
– z dnia 20 marca 2001 r. nr WCCh471Bh1248hWh3h2001hRW,  
– z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr WCCh471Ch1248hWhOWRh2005hDT, 
– z dnia 25 września 2007 nr WCCh471-ZTOh1248hWhOWRh2007hMB, 
– z dnia 28 listopada 2008 r. nr WCCh474-ZTO-Rh1248hUhOWRh2008hSS, 

2) na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCCh496h1248hUh1h98hRG, ze zmianami:  
– z dnia 23 lipca 1999 r. nr PCCh496hSh1248hUh3h99,  
– z dnia 14 marca 2000 r. nr PCCh496Rh1248hWh1h2h2000hMS,  
– z dnia 20 marca 2001 r. nr PCCh496Bh1248hWh3h2001hRW,  
– z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr PCCh496Ch1248hWhOWRh2005hDT,  
– z dnia 27 września 2007 r. nr PCCh496-ZTOh1248hWhOWRh2007hSS 
– z dnia 28 listopada 2008 r. nr PCCh496-ZTO-RhUhOWRh2008hSS, 

w dniu 24 listopada 2008 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz 
proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE 
zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy 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 taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423). 

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat, dla pierwszego 
roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla 
pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w 
roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, określonych na podstawie spra-
wozdania finansowego zbadanego zgodnie z przepisami o rachunkowości.  

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 taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.  
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – 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 Kodeksu 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 Kodeksu postępowania cywilnego). 
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Oswołauie uależn przesłać ua asres Połusuiowo-Zachosuieno Ossziału Tereuoweno Urzęsu Renulacji 
Euernetnii – ul. Marszałia Jyzefa Piłsussiieno 49–57, 50-032 Wrocław. 

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

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZRCHODNIEGO 
 ODDZIRŁU TERENOWEGO 

URZĘDU REGULRCJI ENERGETDKI 
z siedzibą we Wrocławiu 

JadJada GadaogJlea 
 

 
 
 

PEG ELEKTROWNIA TURÓW S.A. 
 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 12 grudnia  2008 r. nr OWR-4210-69h2008h1248hVII-RhGM 

 
 
1. Objaśuieuie pojęć użnwaunch w tarnfie 

ustawa – 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, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, 
poz. 343, Nr 115, poz. 790,  Nr 130, poz. 905 
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112),  

rozporząszeuie tarnfowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),  

rozporząszeuie o fuuicjouowauiu snsteryw cie-
płowuicznch – rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemów cie-
płowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),  

tarnfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i 
wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w 
nim odbiorców w trybie określonym ustawą,  

przessiębiorstwo euernetnczue, sprzesawca – PGE 
Elektrownia Turów S.R. z siedzibą w Bogatyni, 
prowadząca działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, 

osbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym, 

źrysło ciepła  – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepła,  

sieć ciepłowuicza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

węzeł cieplun – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do zmiany rodzaju lub parame-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych, 

prznłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplne-
go albo odcinek zewnętrznych instalacji odbior-
czych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem 
ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbior-
czymi w obiektach, 

obieit – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi,  

uiłas poriarowo-rozliczeuiown – dopuszczony do 
stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół 
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów 
nośnika ciepła, których wskazania stanowią pod-
stawę do obliczenia należności z tytułu dostarcza-
nia ciepła, 

nrupa tarnfowa – grupa odbiorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z 
którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie 
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, 

roc cieplua – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika 
w jednostce czasu, 
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zarywioua roc cieplua – ustalona przez odbiorcę 
lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w da-
nym obiekcie wystąpi w warunkach obliczenio-
wych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest nie-
zbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania norma-

tywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych,  

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 

waruuii obliczeuiowe:  
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-

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

b) normatywna temperatura ciepłej wody, 

uielenalue pobierauie ciepła – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na 
zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

2. Zaires sziałaluości nosposarczej związauej z 
zaopatrzeuier w ciepło 

PGE Elektrownia Turów S.R. z siedzibą w Bogatyni 
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wy-
twarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie 
miasta i gminy Bogatynia, na podstawie udzielo-
nych przez Prezesa URE koncesji z dnia 29 paź-
dziernika 1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr WCCh471h1248hUh1h 

h98hRG, ze zmianami: 

z dnia 14 marca  2000 r. nr WCCh471Rh 
h1248hWh1h2h2000hMS, 
z dnia 20 marca 2001 r. nr WCCh471Bh 
h1248hWh3h2001hRW, 
z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr WCCh471Ch 
h1248hWhOWRh2005hDT, 
z dnia 25 września 2007 r. nr WCCh471- 
-ZTOh1248hWhOWRh2007hMB, 
z dnia 28 listopada 2008 r. nr WCCh471-
ZTO-Rh1248hUhOWRh2008hSS, 

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCCh496h 
h1248hUh1h98hRG ze zmianami: 
z dnia 23 lipca 1999 r. nr PCCh496hSh 
h1248hUh3h99, 
z dnia 14 marca 2000 r. nr PCCh496Rh 
h1248hWh1h2h2000hMS, 
z dnia 20 marca 2001 r. nr PCCh496Bh1248h 
hWh3h2001hRW, 
z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr PCCh496Ch 
h1248hWhOWRh2005hDT, 
z dnia 27 września 2007 r. nr PCCh496- 
-ZTOh1248hWhOWRh2007hSS, 
z dnia  28 listopada 2008 r. PCCh496-ZTO-
Rh1248hUhOWRh2008hSS. 

3. Posział osbiorcyw ciepła ua nrupn tarnfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego, w 
taryfie wyodrębnia się dwie  grupy taryfowe: 
 
Grupa W – Odbiorcy, otrzymujący ciepło w postaci 

wody za pośrednictwem sieci ciepłow-
niczej sprzedawcy,  

Grupa P – Odbiorcy, otrzymujący ciepło w postaci 
pary wodnej za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczej sprzedawcy.  

4. Roszaje oraz wnsoiość ceu i stawei opłat 

 
  Grupa W 
 

Wysokość cen i stawek opłat  
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 
zł/MW/rok 34 556,52 42 158,95 

Cena za zamówioną moc cieplną  
rata miesięczna 2 879,71 3 513,25 

Cena ciepła zł/GJ 9,93 12,11 

Cena nośnika ciepła zł/m3 5,61 6,84 

zł/MW/rok 5 495,37 6 704,35 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  

rata miesięczna 457,95 558,70 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe  

zł/GJ 1,58 1,93 

 

Grupa P  
 

Wysokość cen i stawek opłat  
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto* 

1 2 3 4 

zł/MW/rok 35 059,49 42 772,58 
Cena za zamówioną moc cieplną  

rata miesięczna 2 921,62 3 564,38 
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1 2 3 4 

Cena ciepła zł/GJ 9,28 11,32 

Cena nośnika ciepła zł/m3 5,61 6,84 

zł/MW/rok 4 827,63 5 889,71 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  

rata miesięczna 402,30 490,81 

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe  

zł/GJ 1,28 1,56 

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

 
5. Stawii opłat za prznłączeuie so sieci ciepłowui-

czej 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do 
sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych 
odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsię-
biorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi 
o jej zatwierdzenie. 

6. Sposyb obliczauia opłat 

Miesięczua rata opłatn za zarywiouą roc ciepluą 
– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej i 1h12 ceny za zamó-
wioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.  

Opłata za ciepło – 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 do zewnętrznych instalacji od-
biorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w 
umowach oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfo-
wej. 

Opłata za uośuii ciepła – pobierana za każdy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do 
napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instala-
cjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczy-
tów wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego 
zainstalowanego w węźle cieplnym albo innych 
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i 
instalacji określonych w umowach oraz ceny nośni-
ka ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Miesięczua rata opłatn stałej za usłuni przesnłowe 
– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1h12 stawki opłaty 
stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfo-
wej. 
Opłata zrieuua za usłuni przesnłowe – 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, albo w innych miejscach 
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowach oraz stawki opłaty zmien-
nej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

7. Waruuii stosowauia ceu i stawei opłat  

Ustalone w taryfie stawki opłat obowiązują przy 
zachowaniu parametrów jakościowych nośnika 
ciepła i standardów jakościowych obsługi odbior-
ców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o 
funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych. 
 
W przypadkach:  
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 
sprzedaży ciepła, 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,  
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne standardów jakościowych obsługi odbior-
ców, 
– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania i naliczania bonifikat przysługujących 
odbiorcy,  
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 
rozporządzenia taryfowego.  

8. Wprowaszauie zriau ceu i stawei opłat 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 
do 45 dnia od dnia 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. 

 
 
 
 

PGE ELEKTROWNIR TURÓW S.R. 
CZŁONEK ZRRZĄDU 

 
ZDZISAW WNĘK 

DDREKTOR EKONOMICZNO-FINRNSOWD 

PEG ELEKTROWNIR TURÓW S.R. 
PREZES ZRRZĄDU 

 
ROMAN WALKOWIAK 
GENERRLND DDREKTOR 
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 PREZES      Wrocław, dnia 15 grudnia 2008 r. 
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-63h2008h252hIr-BhRŁ 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 
i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, 
poz. 790, Nr 130, poz. 905 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz w związku 
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (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 rozpatrzeuiu wuiosiu 

z dnia 24 października 2008 r. 

uzupełnionego pismami z dnia 21 listopada oraz 5 i 12 grudnia 2008 r.   
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

Fortur Wrocław Spyłia Aicnjua  
z siedzibą we Wrocławiu, 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 931 073 679 
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 

postauawiar 
 

zatwierszić tarnfę sla ciepła 
ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 

na okres so suia 31 nrusuia 2009 r. 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Fortum Wrocław Spółka Rkcyjna z siedzibą 
we Wrocławiu posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła z dnia 17 listopada 2000 r. nr WCCh934h 
h252hNh3h2000hZJ ze zmianami: z dnia 17 października 2001 r. nr WCCh934Rh252hWh3h2001hRSR, z 
dnia 26 marca 2002 r. nr WCCh934Bh252hWh3h2002hHC, z dnia 17 grudnia 2002 r. nr WCCh934Ch 
h252hWhOWRh2002hMB, z dnia 20 października 2003 r. nr WCCh934Dh252hWhOWRh2003hTT, z dnia  
5 lipca 2005 r. nr WCCh934Eh252 hWhOWRh2005hRŁ, z dnia 24 kwietnia 2006 r. nr WCCh934Fh252hWh 
OWRh2006hRŁ, z dnia 30 marca 2007 r. nr WCCh934Gh252hWhOWRh2007hMK, z dnia 28 kwietnia  
2008 r. nr WCCh934Hh252hWhOWRh2008hJJ i z dnia 15 września 2008 r. nr WCCh934Ih252 
hWhOWRh2008hDB, na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 22 listopada 2007 r. nr PCCh1137h 
h252hWhOWRh2007hRŁ oraz na obrót ciepłem z dnia 22 listopada 2007 r. nr OCCh335h252hWhOWRh 
h2007hRŁ, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz 
proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE 
zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy 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 taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
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szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423). 

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania stawek opłat, dla pierwszego roku sto-
sowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwsze-
go roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku 
2007, określonych na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego zgodnie z przepisami o rachun-
kowości.  

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.  

W stawkach opłat uwzględniono uzasadnioną wysokość zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność 
koncesjonowaną, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. 

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.  

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – 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 Kodeksu 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 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Oswołauie uależn przesłać ua asres Połusuiowo-zachosuieno Ossziału Tereuoweno Urzęsu Renulacji 
Euernetnii – ul. Marszałia Jyzefa Piłsussiieno 49–57, 50-032 Wrocław.  

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

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZRCHODNIEGO 
 ODDZIRŁU TERENOWEGO 

URZĘDU REGULRCJI ENERGETDKI 
z siedzibą we Wrocławiu 

JadJada GadaogJlea 
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FORTUM WROCŁAW S.A. 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 15 grudnia 2008 r. nr OWR-4210-63h2008h252hIr-BhRŁ 

 
 
1. Oireśleuia pojęć użnwaunch w tarnfie 

1) ustawa – 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, Nr 170, poz. 1217 oraz 
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,  
poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130,  
poz. 905 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1112); 

2) rozporząszeuie tarnfowe – rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 
2006 roku w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozli-
czeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2006 roku, Nr 193, poz. 1423); 

3) rozporząszeuie o fuuicjouowauiu snsteryw 
ciepłowuicznch – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjo-
nowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 92); 

4) tarnfa – zbiór cen i stawek opłat oraz wa-
runków ich stosowania, opracowany przez 
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowa-
dzany jako obowiązujący dla określonych w 
nim odbiorców w trybie określonym usta-
wą; 

5) przessiębiorstwo euernetnczue, sprzesawca 
– Fortum Wrocław Spółka Rkcyjna z siedzi-
bą we Wrocławiu, zwane dalej Fortum Wro-
cław S.R., prowadzące działalność gospo-
darczą w zakresie wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem; 

6) osbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera 
ciepło na podstawie umowy z Fortum Wro-
cław S.R.; 

7) KOGENERACJA S.A. – Zespół Elektrocie-
płowni Wrocławskich Kogeneracja Spółka 
Rkcyjna – wytwórca ciepła, dostarczający 
ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej z 
dwóch źródeł ciepła – Elektrociepłowni 
Wrocław i Elektrociepłowni Czechnica;  

8) TERM-HYDRAL – Zakład Ciepłowniczy 
TERM-HDDRRL Sp. z o.o. – wytwórca cie-
pła, dostarczający ciepło do sieci ciepłowni-
czej zasilającej osiedle Kiełczów;  

9) wntwyrca ciepła – przedsiębiorstwo ener-
getyczne zajmujące się wytwarzaniem cie-
pła; 

10) ciepło – energia cieplna w wodzie gorącej 
lub parze; 

11) zarywioua roc cieplua – ustaloną przez 
odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przy-
łączenie do sieci ciepłowniczej największą 
moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystą-
pi w warunkach obliczeniowych, która 
zgodnie z określonymi w odrębnych przepi-
sach warunkami technicznymi oraz wyma-
ganiami technologicznymi dla tego obiektu 
jest niezbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania 

normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury 
ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub 
instalacji; 

12) waruuii obliczeuiowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza at-

mosferycznego określona dla strefy kli-
matycznej, w której zlokalizowane są 
obiekty, do których jest dostarczane cie-
pło, 

b) normatywna temperatura ciepłej wody; 
13) sieć ciepłowuicza – połączone ze sobą urzą-

dzenia lub instalacje, służące do przesyłania 
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do wę-
złów cieplnych; 

14) riejsia sieć ciepłowuicza – sieć ciepłowni-
cza, do której ciepło jest dostarczane przez 
KOGENERRCJĘ S.R.;  

15) źrysło ciepła – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje służące do wytwarzania 
ciepła; 

16) obieit – budowla lub budynek wraz z insta-
lacjami odbiorczymi; 

17) prznłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, do-
prowadzający ciepło wyłącznie do jednego 
węzła cieplnego; 

18) węzeł cieplun – połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje służące do zmiany rodzaju 
lub parametrów nośnika ciepła dostarczane-
go z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła 
dostarczanego do instalacji odbiorczych; 

19) iustalacja osbiorcza – połączone ze sobą 
urządzenia lub instalacje służące do trans-
portowania ciepła lub ciepłej wody z wę-
złów cieplnych lub źródeł ciepła do odbior-
ników ciepła lub punktów poboru ciepłej 
wody w obiekcie; 

20) uiłas poriarowo-rozliczeuiown – dopusz-
czony do stosowania zgodnie z odrębnymi 
przepisami, zespół urządzeń, służących do 
pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 323 –  26401  – Poz. 4294  

których wskazania stanowią podstawę do 
obliczenia należności z tytułu dostarczania 
ciepła; 

21) nrupa tarnfowa – grupa odbiorców korzy-
stających z usług związanych z zaopatrze-
niem w ciepło, z którymi rozliczenia są pro-
wadzone na podstawie tych samych cen i 
stawek opłat oraz warunków ich stosowa-
nia; 

22) uielenalue pobierauie ciepła – pobieranie 
ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym 
albo częściowym pominięciem układu po-
miarowo-rozliczeniowego lub poprzez inge-
rencję w ten układ mającą wpływ na zafał-
szowanie pomiarów dokonywanych przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

2. Zaires sziałaluości nosposarczej związauej z 
zaopatrzeuier w ciepło 

Fortum Wrocław S.R. prowadzi działalność gospo-
darczą na podstawie koncesji udzielonych przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 
a) w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła: 

z dnia 22 listopada 2007 r. nr PCC 
PCCh1137h252hWhOWRh2007hRŁ, 

b) w zakresie obrotu ciepłem: 
z dnia 22 listopada 2007 r. nr OCCh335h252h 
hWhOWRh2007hRŁ, 

c) w zakresie wytwarzania ciepła: 
z dnia 17 listopada 2000 r. nr WCCh934h252h 

hNh3h2000hZJ z następującymi zmianami: 

– z dnia 17 października 2001 r. nr 
WCCh934Rh252hWh3h2001hRSR, 

– z dnia 26 marca 2002 r. nr 
WCCh934Bh252hWhOWRh2002hHC, 

– z dnia 17 grudnia 2002 r. nr 
WCCh934Ch252hWhOWRh2002hMB, 

– z dnia 20 października 2003 r. nr 
WCCh934Dh252hWhOWRh2003hTT, 

– z dnia 5 lipca 2005 r. nr 
WCCh934Eh252hWhOWRh2005hRŁ, 

– z dnia 24 kwietnia 2006 r. nr 
WCCh934Fh252hWhOWRh2006hRŁ,  

– z dnia 30 marca 2007 r. nr 
WCCh934Gh252hWhOWRh2007hMK, 

– z dnia 28 kwietnia 2008 r. nr 
WCCh934Hh252hWhOWRh2008hJJ, 

– z dnia 15 września 2008 r. nr 
WCCh934Ih252hWhOWRh2008hDB. 

Ciepło jest dostarczane do odbiorców: 
a) miejską siecią ciepłowniczą, do której ciepło jest 

dostarczane przez KOGENERRCJĘ S.R.,  
b) siecią ciepłowniczą na osiedlu Kiełczów, do któ-

rej ciepło jest dostarczane przez TERM- 
HDDRRL, 

c) z eksploatowanych przez Fortum Wrocław S.R. 
źródeł ciepła. 

3. Posział osbiorcyw ua nrupn tarnfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego 
Fortum Wrocław S.R. dokonał podziału odbiorców 
na następujące grupy taryfowe: 

 
 
 
 
 

Snrbol 
nrupn 

tarnfowej 
Opis nrupn tarnfowej 

Z111 
Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej za-
silanej przez KOGENERACJĘ S.A. z nośnikiem ciepła – gorąca woda, za po-
średnictwem węzłów cieplnych sprzedawcy 

Z121 
Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej 
zasilanej przez KOGENERACJĘ S.A. z nośnikiem ciepła – gorąca woda, za 
pośrednictwem węzłów cieplnych odbiorcy  

Z221 
Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z miejskiej sieci ciepłowniczej za-
silanej przez KOGENERACJĘ S.A. z nośnikiem ciepła – para, za pośrednictwem 
węzłów cieplnych odbiorcy  

T111 
Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej zasilanej 
przez TERM-HHDRAL z nośnikiem ciepła – gorąca woda, za pośrednictwem 
węzłów cieplnych sprzedawcy  

T121 
Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej zasilanej 
przez TERM-HHDRAL z nośnikiem ciepła – gorąca woda, za pośrednictwem 
węzłów cieplnych odbiorcy  
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Snrbol 
nrupn 

tarnfowej 
Opis nrupn tarnfowej 

O111 
Odbiorcy zasilani z kotłowni olejowych jednorunkcyjnych o łącznej mocy zain-
stalowanej nie wyższej niż 0,3 MW w każdej kotłowni z nośnikiem ciepła – go-
rąca woda 

O211 
Odbiorcy zasilani z kotłowni olejowych dwurunkcyjnych o łącznej mocy zain-
stalowanej nie wyższej niż 0,3 MW w każdej kotłowni z nośnikiem ciepła – go-
rąca woda 

O221 
Odbiorcy zasilani z kotłowni olejowych dwurunkcyjnych o łącznej mocy zain-
stalowanej powyżej 0,3 MW i nie wyższej niż 1 MW w każdej kotłowni z no-
śnikiem ciepła – gorąca woda 

G111 
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych jednorunkcyjnych o łącznej mocy zain-
stalowanej nie wyższej niż 0,3 MW w każdej kotłowni z nośnikiem ciepła – go-
rąca woda 

G121 
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych jednorunkcyjnych o łącznej mocy zain-
stalowanej powyżej 0,3 MW i nie wyższej niż 1 MW w każdej kotłowni z no-
śnikiem ciepła – gorąca woda 

G211 
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych dwurunkcyjnych o łącznej mocy zain-
stalowanej nie wyższej niż 0,3 MW w każdej kotłowni z nośnikiem ciepła – go-
rąca woda 

G221 
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych dwurunkcyjnych o łącznej mocy zain-
stalowanej powyżej 0,3 MW i nie wyższej niż 1 MW w każdej kotłowni z no-
śnikiem ciepła – gorąca woda 

G231 
Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowych dwurunkcyjnych o łącznej mocy zain-
stalowanej powyżej 1 MW w każdej kotłowni z nośnikiem ciepła – gorąca wo-
da 
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4.2. Stawii opłat za prznłączeuie so sieci 
 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, o których mowa w art. 7 ust. 8 pkt 2 w związku  
z art. 7 ust. 5 ustawy przedstawia poniższa tabela. 
 

Stawki opłat (netto) Rodzaj przyłącza 
2×Dn 
mm 

Technologia preizolowana  

zł/mb 

Technologia tradycyjna  
zł/mb 

40 269 164 

50 278 192 

65 293 258 

80 312 347 

100 380 392 

125 437 456 

 
 
W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej 
przyłączy o innych średnicach niż podane w po-
wyższej tabeli stawki opłat za przyłączenie do sieci 
zostaną obliczone na podstawie indywidualnych 
kalkulacji zgodnie z § 24 rozporządzenia taryfowe-
go. 
Do stawek opłat za przyłączenie do sieci zostanie 
doliczony podatek VRT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Opłata związaua z usostępuiauier porieszczeń  

Zgodnie z zasadami określonymi w § 17 rozporzą-
dzenia taryfowego w przypadku gdy odbiorca lub 
inny podmiot udostępnia Fortum Wrocław S.R. 
pomieszczenie, w którym są zainstalowane urzą-
dzenia należące do Fortum Wrocław S.R. lub przez 
nie eksploatowane, służące do wytwarzania lub 
przesyłania i dystrybucji ciepła, koszty ponoszone z 
tego tytułu Fortum Wrocław S.R. uwzględnia w 
rozliczeniach tylko z tymi odbiorcami, do których 
ciepło jest dostarczane za pomocą tych urządzeń, 
na zasadach ustalonych w umowie sprzedaży cie-
pła, lub umowie o świadczenie usług przesyłania i 
dystrybucji ciepła, lub umowie kompleksowej albo 
w odrębnej umowie. 

6. Sposyb obliczauia opłat 

Wysokość opłat określonych w umowie sprzedaży 
ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyło-
wych oblicza się według zasad określonych w § 
32, § 35 i § 36 rozporządzenia taryfowego: 
a) riesięczua rata opłatn za zarywiouą roc ciepl-

uą – pobierana w każdym miesiącu, stanowi ilo-
czyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1h12 ceny 
za zamówioną moc cieplną dla danej grupy tary-
fowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamó-
wioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, 

b) opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w 
którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilo-
ści dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie 

odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu 
do węzła cieplnego albo w innych miejscach roz-
graniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowach, oraz ceny ciepła lub 
stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfo-
wej, 

c) opłata za uośuii ciepła – pobierana za każdy 
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, 
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczo-
nego do napełniania i uzupełnienia ubytków wo-
dy w instalacjach odbiorczych, ustalonej na pod-
stawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w węźle ciepl-
nym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy 
taryfowej, 

d) riesięczua rata opłatn stałej za usłuni przesnło-
we – pobierana w każdym miesiącu, stanowi 
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1h12 
stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla da-
nej grupy taryfowej, 

e) opłata zrieuua za usłuni przesnłowe – pobiera-
na za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór 
ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego cie-
pła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowa-
nego na przyłączu do węzła cieplnego albo w in-
nych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji określonych w umowach, oraz 
stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla 
danej grupy taryfowej, 

f) opłata za prznłączeuie so sieci – obliczana jako 
iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za 
przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego ro-
dzaju przyłącza. 

7. Waruuii stosowauia ceu i stawei opłat 

Ustalone w taryfie stawki opłat obowiązują przy 
zachowaniu parametrów jakościowych nośnika 
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ciepła i standardów jakościowych obsługi odbior-
ców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o 
funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.  
W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne standardów jakościowych obsługi odbior-
ców, 
– niedotrzymania przez strony warunków umowy 
sprzedaży ciepła, 
– udzielania i naliczania bonifikat przysługujących 
odbiorcy, 
– nielegalnego pobierania ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w 
rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

8. Wprowaszauie zriau ceu i stawei opłat 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i 
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowa-
nia. 
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o 
wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat  
z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni od daty pla-
nowanego ich wprowadzenia. 
 

PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI 
FORTUM WROCŁRW S.R. 

 
ARKADIUSZ KOSIEL 
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLUSKIEGO 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 

w sprawie onłoszeuia statutu Związiu Mięszn nriuueno „Bybr” z sieszibą  
w rieście Bolesławiec 

 Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Rd-
ministracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. 
U. Nr 121, poz. 1307) zarządzam ogłoszenie tekstu statutu Związku Mię-
dzygminnego „Bóbr” z siedzibą w mieście Bolesławiec o następującej treści: 

 
 

STATUT ZWIUZKU MIĘDZYGMINNEGO 
„BÓBR" 

 
I. Postauowieuia onylue 

§ 1 

1. Związek Gmin nosi nazwę: Związek Międzyg-
minny „Bóbr", zwany dalej „Związkiem”. 

2. Uczestnikami Związku są: 
1) Miasto Bolesławiec, 
2) Gmina Bolesławiec. 

3. Czas trwania Związku jest nieokreślony. 

§ 2 

1. Siedzibą Związku jest Miasto Bolesławiec. 
2. Związek używa pieczęci okrągłej z nazwą Związ-

ku w otoku. 

§ 3 

1. Związek posiada osobowość prawną. 
2. Związek odpowiada za zobowiązania całym 

swoim majątkiem. 
3. Gminy, wchodzące w skład Związku, nie odpo-

wiadają wobec osób trzecich za zobowiązania 
Związku. 

4. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność. 

§ 4 

1. Związek wykonuje publiczne zadania w zakresie 
dotyczącym: 
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, 
3) ochrony wód podziemnych i powierzchnio-

wych oraz gospodarki zasobami wodnymi, 
4) ochrony środowiska w zakresie dotyczącym 

wód podziemnych i powierzchniowych, po-
wietrza atmosferycznego, gruntów i lasów, 

5) informacji i edukacji społeczności lokalnej co 
do dziedzin należących do zakresu działania 
Związku. 

2. Na zgodny wniosek gmin wchodzących w skład 
Związku, przyjęty w trybie przewidzianym w 
przepisach o samorządzie gminnym, mogą być 
przez Związek przyjęte inne zadania publiczne 
wykonywane przez gminy. 

§ 5 

1. Związek realizuje zadania publiczne, określone 
statutem w formach przewidzianych prawem, a 
w szczególności w drodze: 
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1) tworzenia własnych przedsiębiorstw, spółek  
i innych podmiotów gospodarczych oraz przy-
stępowania do nich, 

2) zlecenia zadań do wykonania innym podmio-
tom i organizacjom gospodarczym, 

3) prowadzenia badań, 
4) współpracy z innymi związkami międzygmin-

nymi, organizacjami gospodarczymi i nauko-
wymi, 

5) współpracy z partnerami spoza kraju. 
2. Związek reprezentuje interesy gmin – członków 

Związku, w zakresie objętym jego przedmiotem 
działania, wobec organów administracji pań-
stwowej i samorządowej oraz instytucji spoza 
Związku. 

II. Ornauizacja Związiu 

§ 6 

1. Organami związku są: Zgromadzenie Związku  
i Zarząd. Kadencja organów Związku pokrywa 
się z kadencją rad gmin. 

2. Zgromadzenie Związku powołuje spośród przed-
stawicieli, niebędących członkami Zarządu, trzy-
osobową Komisję Rewizyjną, której zadaniem 
jest: 
1) przeprowadzanie kontroli Zarządu oraz jedno-

stek organizacyjnych Związku, zgodnie z pla-
nem ustalonym przez Zgromadzenie, 

2) opiniowanie wykonania budżetu, 
3) sporządzanie wniosku do Zgromadzenia w 

sprawie udzielenia lub nieudzielania Zarządo-
wi absolutorium. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze 
swego grona Przewodniczącego bezwzględną 
większością głosów. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Prze-
wodniczący Komisji z własnej inicjatywy, na żą-
danie członków Komisji lub na żądanie Zarządu 
albo Zgromadzenia Związku. 

§ 7 

1. Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgroma-
dzeniem”, jest organem stanowiącym i kontrol-
nym Związku. 

2. W skład Zgromadzenia wchodzą Prezydent  
i Wójt gmin tworzących Związek oraz po trzech 
dodatkowych przedstawicieli każdej gminy, wy-
znaczonych przez rady gmin. 

3. Można być przedstawicielem tylko jednej gminy. 
4. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden 

głos. 

§ 8 

Do kompetencji Zgromadzenia Związku należy w 
szczególności: 
1) ustalanie form realizacji zadań publicznych 

Związku określonych jego statutem, 
2) tworzenie podmiotów gospodarczych Związku 

(spółek) oraz decydowanie o przystępowaniu 
do nich Związku w charakterze wspólnika lub 
akcjonariusza oraz decydowanie o ich rozwią-
zywaniu i występowaniu z nich, 

3) ustalanie zasad zarządzania majątkiem Związ-
ku, 

4) określanie zasad nabywania, zbywania i obcią-
żania majątku Związku oraz zaciągania długo-
terminowych pożyczek i kredytów, 

5) ustalanie wysokości sumy zobowiązań, do któ-
rej Zarząd Związku może samodzielnie takie 
zobowiązania zaciągać, 

6) ustalanie zasad finansowania przedsięwzięć 
gospodarczych Związku, 

7) ustalanie budżetu Związku oraz zasad wyna-
gradzania członków organów Związku, 

8) powoływanie i odwoływanie członków Zarzą-
du, 

9) ustalanie wysokości i terminów wpłacania 
składek członkowskich, 

10) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyj-
nej Związku oraz w razie potrzeby innych sta-
łych i doraźnych komisji do określonych zadań, 

11) wyrażanie zgody na przystąpienie nowych 
członków do Związku, 

12) sprawowanie funkcji kontrolnych nad cało-
kształtem działań Zarządu, 

13) rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących 
działalności Zarządu i kierowników jednostek 
organizacyjnych, 

14) wykonywanie innych czynności przewidzia-
nych w Statucie. 

§ 9 

1. Zgromadzenie, na swoim pierwszym posiedze-
niu, wybiera ze swego grona Przewodniczącego 
i Zastępcę Przewodniczącego bezwzględną 
większością głosów statutowego składu Zgro-
madzenia, w głosowaniu tajnym. 

2. Funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewod-
niczącego nie można łączyć z funkcją członka 
Zarządu Związku lub członka Komisji Rewizyjnej 
Związku. 

3. Rezygnacja z funkcji złożona przez Przewodni-
czącego lub jego Zastępcę przyjmowana jest w 
głosowaniu jawnym. 

4. Odwołanie Przewodniczącego lub jego Zastępcy 
następuje w trybie określonym w ust. 1. 

§ 10 

1. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się według 
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 
Przewodniczący Zgromadzenia z wyprzedzeniem 
nie krótszym niż siedmiodniowym. 

2. Pierwsze, po utworzeniu Związku, posiedzenie 
Zgromadzenia zwołuje Prezydent Miasta Bole-
sławiec. 

3. Na żądanie Zarządu lub na pisemny wniosek 
przynajmniej dwóch członków Zgromadzenia, 
Przewodniczący jest zobowiązany zwołać Zgro-
madzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni 
od dnia złożenia wniosku.  ądanie lub wniosek 
pisemny powinny zawierać proponowany porzą-
dek obrad. 

4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. 

§ 11 

1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bez-
względną większością głosów statutowej liczby 
członków Zgromadzenia. 
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2. Członek Zgromadzenia może wnieść do Zgroma-
dzenia pisemny sprzeciw w stosunku do uchwa-
ły Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej pod-
jęcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wyko-
nanie uchwały i rodzi wymóg ponownego rozpa-
trzenia sprawy. 

3. Sprzeciw nie może być wniesiony przeciwko 
uchwale podjętej w wyniku ponownego rozpa-
trzenia sprawy. 

§ 12 

1. Zarząd Związku zwany dalej „Zarządem" jest 
organem wykonawczym Związku. 

2. Zarząd Związku liczy trzy osoby i składa się z 
Przewodniczącego Zarządu oraz dwóch człon-
ków. 

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez 
Zgromadzenie Związku spośród członków Zgro-
madzenia, przy czym jeden z jego członków mo-
że być wybrany spoza grona członków Zgroma-
dzenia. 

4. Przewodniczący Zarządu Związku jest wybierany 
przez Zgromadzenie bezwzględną większością 
głosów statutowej liczby członków Zgromadze-
nia. 

§ 13 

1. Zadaniem Zarządu jest bieżące kierowanie spra-
wami Związku dotyczącymi wykonywania jego 
zadań publicznych określonych statutem. Kom-
petencje Zarządu obejmują bieżące zarządzanie 
majątkiem Związku, zawieranie umów w grani-
cach umocowania i reprezentowanie Związku w 
stosunkach zewnętrznych. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
1) przygotowywanie danych i innych materiałów 

niezbędnych do podejmowania uchwał przez 
Zgromadzenie Związku, 

2) składanie Zgromadzeniu rocznych sprawoz-
dań z działalności Związku, 

3) wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz po-
dejmowanie czynności, niezbędnych dla reali-
zacji zadań gospodarczych i organizacyjnych 
Związku, 

4) kierowanie Biurem Związku, 
5) opracowywanie projektów zmian statutu 

Związku. 
3. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu w 

szczególności należy: 
1) organizowanie prac Zarządu oraz przewodni-

czenie jego obradom, 
2) kierowanie bieżącymi sprawami Związku, 
3) podejmowanie decyzji w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej, 
4) podejmowanie czynności należących do kom-

petencji Zarządu w sprawach niecierpiących 
zwłoki, przy czym czynności takie wymagają 
zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Za-
rządu. 

4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy 
jego składu. 

§ 14 

Dla skuteczności podjęcia zobowiązań w imieniu 
Związku niezbędne jest złożenie oświadczeń woli 

przez dwóch członków Zarządu. W tym samym 
trybie udzielić można pełnomocnictwa do załatwia-
nia poszczególnych spraw. 

§ 15 

Wykonywanie czynności administracyjnych nie-
zbędnych dla realizacji zadań Związku zapewnia 
Biuro Związku, zwane dalej „Biurem”, kierowane 
przez jego dyrektora. Strukturę organizacyjną i bu-
dżet Biura zatwierdza Zgromadzenie na wniosek 
Zarządu. 

III. Korznstauie z obieityw i urząszeń Związiu oraz 
usziałn w jeno iosztach i znsiach 

§ 16 

1. Korzystanie z majątku Związku jest odpłatne. 
2. Majątek Związku wraz z całą infrastrukturą, 

obiektami i urządzeniami służy zaspokajaniu po-
trzeb mieszkańców gmin – członków Związku. 
Szczególnym zadaniem Związku jest dbanie o 
trwałość i sprawność tego majątku, podnoszenie 
poziomu technicznego infrastruktury urządzeń  
i obiektów oraz prowadzenie działalności gospo-
darczej w granicach uzasadnionych kosztów  
i nakładów. 

3. Każdej z gmin – członków Związek zapewnia 
obsługę potrzeb jej mieszkańców na zasadach 
równych z prawami innych gmin z tytułu człon-
kowstwa w Związku. Każda z gmin jest upraw-
niona do korzystania z infrastruktury, obiektów  
i urządzeń Związku. 

4. Po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gmin – 
członków Związku obiekty i urządzenia Związku 
mogą być wykorzystywane do świadczenia od-
płatnych usług na rzecz innych podmiotów. 

§ 17 

1.  Koszty i nakłady dotyczące obiektów i urządzeń 
Związku oraz robót, usług i badań pokrywa w 
całości ta gmina – członek Związku, która w ca-
łości z nich korzysta. 

2. Gdy z tych samych obiektów, urządzeń, robót 
lub usług Związku albo z finansowanych przez 
nich badań korzysta równocześnie więcej niż 
jedna gmina, wówczas koszty związane z tymi 
obiektami, urządzeniami, robotami, usługami lub 
badaniami korzystające z nich gminy pokrywają 
proporcjonalnie do stopnia, w jakim korzysta z 
nich poszczególna gmina, na przykład: propor-
cjonalnie do wielkości poboru wody przez po-
szczególne gminy z urządzeń Związku lub do ilo-
ści ścieków odprowadzanych z poszczególnych 
gmin do urządzeń Związku – z których korzysta 
równocześnie więcej niż jedna gmina. Kryterium 
to stanowi także podstawę do podziału kosztów 
ogólnych i wielkości składek członkowskich 
przypadających na daną gminę – członka Związ-
ku. 

3. Zgromadzenie Związku może w uzasadnionych 
przypadkach przyjąć inne kryterium podziału 
kosztów lub określić kryterium dodatkowe. 

4. Jeżeli Związek prowadzi działalność gospodar-
czą i pokrywa koszty przychodami z tej działal-
ności, przyjęte w ust. 2 kryteria stanowią pod- 
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stawę podziału nadwyżki przychodów nad kosz-
tami między gminy – członków Związku, a także 
podstawę pokrywania przez te gminy ewentual-
nych strat związanych z powyższą działalnością. 

§ 18 

1. Mieniem Związku jest: 
1) mienie nabyte przez Związek, 
2) mienie wniesione przez uczestników-

założycieli Związku, 
3) mienie z dochodów z majątku Związku, 
4) zapisy i darowizny na rzecz Związku.  

2. Dochodami Związku są w szczególności: 
1) działalność gospodarcza Związku, 
2) dochody uzyskiwane z jego przedsiębiorstw 

lub z udziału Związku w spółkach i innych 
przedsięwzięciach gospodarczych, 

3) wpływy ze sprzedaży składników majątku 
Związku, 

4) składki członkowskie i inne wpłaty gmin –
członków Związku, 

5) zapisy, spadki i darowizny, 
6) pozyskane środki finansowe z programów 

pomocowych, w tym funduszy Unii Europej-
skiej. 

IV. Ustauie człouiostwa 

§ 19 

1. W przypadku wystąpienia członka ze Związku: 
1) nie podlegają zwrotowi niepodzielne składniki 

mienia przekazane Związkowi lub wniesione 
przez członka, jeżeli ich brak uniemożliwia 
prawidłową realizację zadań Związku, 

2) zwrócone zostają podzielne składniki mienia 
wniesione przez występującego członka, pod 
warunkiem spłaty przez niego nakładów po-
niesionych na te składniki przez Związek, 
pomniejszonych o kwotę amortyzacji. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nastę-
puje finansowe rozliczenie wkładu członka. 

3. Uczestnik występuje ze Związku przez złożenie 
oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego 
stosowną uchwałą Rady. 

4. Oświadczenie winno być złożone z zachowa-
niem sześciomiesięcznego okresu wypowiedze-
nia ze skutkiem na 31 grudnia danego roku. 

V. Liiwisacja Związiu 

§ 20 

1. Likwidacja Związku może nastąpić z datą usta-
loną w zgodnych oświadczeniach organów sta-
nowiących gmin – członków Związku. 

2. Mienie likwidowanego Związku przeznacza się w 
pierwszej kolejności na pokrycie jego zobowią-
zań. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zgro-
madzenie: 

1) ustali zasady podziału mienia pozostałego po 
zaspokojeniu wierzycieli z zastrzeżeniem, że 
udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kana-
lizacji Spółka z o.o. w Bolesławcu, przekazane 
Związkowi przez Ministra Skarbu Państwa, rozli-
czone zostaną pomiędzy gminy-założycieli, w 
proporcjach odpowiadających wartości mienia 
Przedsiębiorstwa położonego w ich obrębach 
administracyjnych,  

2) powoła Komisję Likwidacyjną i określi jej zada-
nia. 

§ 21 

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym 
dla jego ustanowienia. 
 

WOJEWODR DOLNOPLRSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4296 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLUSKIEGO 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 

w sprawie zriaun teistu statutu Związiu Griu Zanłębia Mieszioweno  
w Poliowicach 

 Na podstawie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Rdministracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadze-
nia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1307) zarządzam ogłoszenie zmiany tekstu statutu 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach o następującej treści: 
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Zriaun so statutu 

Do Statutu Związku Międzygminnego Związku 
Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach 
wprowadza się następujące zmiany 
1. § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Do zadań 

Związku należy: 
1) współpraca w zakresie infrastruktury tech-

nicznej, 
2) podejmowanie wspólnych działań w za-

kresie ochrony środowiska naturalnego, 
3) (skreślony), 
4) współpraca w zakresie rozwoju oświaty, 

kultury, sportu, rekreacji i turystyki, 
5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

gospodarczego gmin – członków Związku, 
6) podejmowanie działań na rzecz promocji 

Związku, 
7) współpraca w zakresie ochrony zdrowia  

i opieki społecznej, 
8) wspólne występowanie do osób prawnych  

i fizycznych prowadzących działalność go-
spodarczą na terenie Związku, a w szcze-
gólności do KGHM „Polska Miedź” S.R., 
w sprawach związanych z ochroną śro-
dowiska, obszarami górniczymi, opłatami 
eksploatacyjnymi, podatkiem od nieru-
chomości itp., 

9) współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi, 

10) współpraca z innymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego oraz administracją 
rządową, 

11) współpraca w zakresie pozyskiwania fun-
duszy europejskich lub innych funduszy 
zewnętrznych oraz realizacja w oparciu o 
nie wspólnych zadań.". 

2. W § 8 ust. 1 po wyrazach „zrealizowanych w 
danym roku” stawia się kropkę i skreśla się 
dalszą część zdania. 

3. W § 8 skreśla się ustępy 4 i 5. 
4. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej 
kadencji, do czasu powołania Przewodniczące-
go Zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem 
przedstawiciel gmin obecny na posiedzeniu.” 

5. W § 12 skreśla się ustępy 9, 12, 14, 16 i 17. 
6. W § 14 po wyrazie „komisje" stawia się krop-

kę i skreśla się pozostałą część zdania. 
7. Skreśla się § 17. 
8. W § 22 ust. 1 cyfrę 7 zastępuje się cyfrą 9. 
9. W § 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Z Przewodniczącym Zarządu oraz z pozo-
stałymi Członkami Zarządu może być nawiąza-
ny stosunek pracy na podstawie wyboru.". 

10. § 23 otrzymuje brzmienie:  
„§ 23. 

„W szczególności do zakresu działalności Za-
rządu należy:  
1) bieżące kierowanie działalnością Związku, 
2) przygotowywanie projektów uchwał Zgro-

madzenia, określenie sposobu ich wykona-
nia i wykonywanie uchwał Zgromadzenia, 

3) opracowanie projektu budżetu Związku i 
przedstawianie Zgromadzeniu rocznych 
sprawozdań z jego wykonania, 

4) składanie Zgromadzeniu sprawozdań z dzia-
łalności oraz stanu majątkowego Związku, 

5) realizacja budżetu i gospodarowanie finan-
sami Związku w granicach ustalonych przez 
Zgromadzenie.” 

11. Dodaje się § 23a o następującej treści:  
„§ 23a. 
Zarząd Związku pracuje kolegialnie na odby-
wanych w miarę potrzeb posiedzeniach, nie 
rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posie-
dzenia zwołuje Przewodniczący Zarządu 
Związku, a w razie jego nieobecności Wice-
przewodniczący Zarządu.” 

12. § 24 otrzymuje brzmienie:  
„§ 24. Przewodniczący Zarządu: 
1) organizuje prace Zarządu i przewodniczy ob-

radom, 
2) kieruje bieżącymi sprawami Związku, 
3) wykonuje funkcje kierownika zakładu wo-

bec pracowników Biura Związku, 
4) podejmuje czynności należące do właściwo-

ści Zarządu w sprawach niecierpiących 
zwłoki, czynności te podlegają zatwierdze-
niu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.". 

13. Dodaje się § 24a o treści:  
„§ 24a. 
Jeżeli Przewodniczący Zarządu nie może pełnić 
swoich obowiązków jego funkcje wykonuje 
Wiceprzewodniczący Zarządu.". 

14. § 25 otrzymuje brzmienie:  
„§ 25, 
Oświadczenie woli w imieniu Związku składa 
Przewodniczący Zarządu i jeden członek Zarzą-
du. Czynność prawna, na podstawie której 
Związek nabywa prawa lub zaciąga zobowią-
zania majątkowe wymaga kontrasygnaty głów-
nego księgowego Związku lub osoby przez nie-
go upoważnionej.”. 

15. W § 31 wpkt 2 skreśla się wyrazy „i dotacje”. 
16. § 54 otrzymuje brzmienie: 

„§ 54. Zakres i sposób nadzoru określa ustawa 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późniejszymi zmianami).”. 

 
 

WOJEWODR DOLNOPLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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4297 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU 

z dnia 11 grudnia 2008 r. 

w sprawie posauia so publiczuej wiasorości iuforracji o zriauach  
w siłaszie Rasn Miejsiiej Bielawn 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 
102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, 
Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, 
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 
327 i Nr 112, poz. 766 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607) i § 1 uchwa-
ły Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okre-
ślenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczo-
wej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim 
oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 
589 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 114), w związku z Wyrokiem Naczelnego 
Sądu Rdministracyjnego z dnia 6 marca 2008 r., sygn. Rkt II OSK 1920h07 
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podaje do publicznej wiadomości, że 

 
 

Rasa Miejsia Bielawn uchwałą Nr VIh44h07 z dnia 31 stycznia 2007 r. stwierdziła wygaśnię-
cie w okręgu wyborczym Nr 3 mandatu radnego Zbinuiewa DRAGANA z listy Nr 5 – KW 
PLRTFORMR OBDWRTELSKR RP. 
 
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady Nr VIIIh57h07 z dnia 28 lutego 2007 r., 
wstąpił Marei PYZIAK – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno naj-
większą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłan-
ka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji. 
 
Wyrokiem z dnia 6 marca 2008 r., sygn. Rkt II OSK 1920h07 Naczelny Sąd Rdministracyjny 
utrzymał w mocy wyrok z dnia 27 września 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Rdministracyjne-
go we Wrocławiu stwierszającn uieważuość uchwałn Nr VI/44/07 Rady Miejskiej Bielawy  
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Bielawy. 
W związiu z pownższnr w siłas Rasn Miejsiiej Bielawn wchoszi 22 rasunch. 

 
 
 

KOMISRRZ WDBORCZD 
W WRŁBRZDCHU 

 
MACIEJ EJSMONT 

 
 
 
 

4298 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 

o wnuiiach wnboryw uzupełuiającnch so Rasn Griun Dziasowa Kłosa 
przeprowaszounch w suiu 14 nrusuia 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy we Wro-
cławiu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy Dziadowa Kłoda przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 r. 
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I 

R. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów. 
C. Wybrano 1 radnego. 

II 

R. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym 
liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu. 

III 

Wnuiii wnboryw: 
Oiręn wnborczn ur 2, w którym wybierano 1 radnego. 
R. Wybory odbyły się. 
B. Głosowania nie przeprowadzono. 
C. Rasuą została wnbraua: 
z listy nr 1 KWWW 
1) ŁRTR Wiesława Kazimiera 
D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
 
 

KOMISRRZ WDBORCZD 
WE WROCŁRWIU 

 
WACŁAWA MACIŃSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4299 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 15 grudnia 2008 r. 

o wnuiiach wnboryw uzupełuiającnch so Rasn Griun Oleśuica  
przeprowaszounch w suiu 14 nrusuia 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy we 
Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniają-
cych do Rady Gminy Oleśnica przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 r. 

 
 

I 

R. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym. 
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów. 
C. Wybrano 1 radnego. 

II 

R. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 6, w którym licz-
ba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu. 
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III 

Wnuiii wnboryw: 
Oiręn wnborczn ur 6, w którym wybierano 1 radnego. 
R. Wybory odbyły się. 
B. Głosowania nie przeprowadzono. 
C. Rasunr został wnbraun: 
z listy nr 1 KWW KRZDSZTOF MORDRRSKI 
1) MORDRRSKI Krzysztof 
D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. 
  
 

KOMISRRZ WDBORCZD 
WE WROCŁRWIU 

 
WACŁAWA MACIŃSKA 
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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. 0-71h340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75h764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76h856-08-00 w. 401, 

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

tel. 0-74h849-40-70, 

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

du, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71h340-62-02. 
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