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UCHWAŁA RADY POWIATU ZUBKOWICKIEGO  
NR XXVII/149/2009 

z dnia 6 lutego 2009 r. 

w sprawie pozpawiewia iz cii crodi wa nerewie powianu ząpkowiikiedo  
kanedorii crodi powianowej 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 6a w 
zw. z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), w porozumieniu z Za-
rządem tojewództwa Dolnośląskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powia-
tu Nyskiego, Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Zarządu Powiatu wtrzelińskiego, 
Zarządu Powiatu Dzieruoniowskiego i tójta sminy Kamieniec Ząbkowicki, 
Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Pozbawia się kategorii powiatowej części drogi 
powiatowej nr 3159 D połouonej w sminie Kamie-
niec Ząbkowicki, w obrębach wuszka, Pilce, Ouary: 
– od skrzyuowania z drogą powiatową nr 3160 D 
w wuszce do skrzyuowania z drogą powiatową  
nr 3149 D w Ouarach, o długości 2,782 k. 

§ 2 

Połouenie i przebieg drogi, o której mowa w § 1, 
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 

Pozbawienie części drogi kategorii powiatowej na-
stępuje z mocą od 1 stycznia 2010 r. 

§ 4 

Część drogi pozbawiona kategorii drogi powiatowej 
staje się droga wewnętrzną. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym tojewództwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEtODNICZCCĄ RADĄ 
 

JULIUSZ LIPSKI 
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Załąizwik co uihwały Racy Powianu 
Ząpkowiikiedo wr XXVII/149/2009  
z cwia 6 lunedo 2009 r. (poz. 793) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
tojewództwa Dolnośląskiego Nr 37 –  4262  – Poz. 794 

794 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  
NR XXXV/322/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie usnalewia dórwyih snawek opłan za wieknóre usłudi koeuwalwe 

(wkarga tojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-14/38/09 z dnia 26 lutego 
2009 r. do twA we trocławiu na uchwałę w całości) 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.1) 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 oraz z 2006 r. Nr 144, poz.1042) Rada Miejska w Bystrzycy 
Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujące górne stawki opłat za usługi w zakresie odbioru niesegregowanych odpadów ko-
munalnych oraz za opróunianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w nastę-
pujących wysokościach:  
 

Usługa eedn. Cena  
netto 

Cena  
brutto 

1 2 3 4 5 6 

co tydzień 1 szt. 8,60 9,20  
110 l 

co 2 tyg.(wieś) 1 szt. 12,50 13,37 

co tydzień  1 szt. 16,00 17,12  
240 l 

co 2 tyg.(wieś) 1 szt. 28,00 29,96 

co tydzień 1 szt. 65,00 69,55  
1100 l 

co 2 tyg.(wieś) 1 szt. 70,00 74,90 

na zgłoszenie 1 szt. 330,00 353,10  
Kp-7 

od osoby(wieś) 1 osoba 9,00 9,63 

 
 
 
Opróunianie  
pojemnika typu: 

Kosz uliczny jednorazowo 1 szt. 4,66 4,98 

Odbiór odpadów w foliowych workach  
firmowych 

 
na zgłoszenie 

 
1 szt. 

 
9,00 

 
9,63 

Odbiór odpadów liczonych od osoby wspólnoty 1 osoba 9,00 9,63 

Odbiór odpadów luzem z załadunkiem wyko-
nawcy 

 
na zgłoszenie 

 
1 m3 

 
120,00 

 
128,40 

110 l 2,57 2,75 

1100 l 13,94 14,91 

Opłata eksploat. 
za pojemnik w ra-
mach wywozu odpa-
dów 

Kp7 

1 szt/miesiąc 

72,60 77,68 

Oczyszczanie ulic, placów i chodników 1 m2/mc 1,00 1,07 

poza miastem m3 30,00 32,10 
Odbiór odpadów płynnych 

w mieście m3 30,00 32,10 
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1 2 3 4 5 6 

Odbiór gruzu po robotach budowlanych i roz-
biórkach w kontenerach odkrytych 

 
 
na zgłoszenie 

 
 

1szt. 

150,00zł 
transport + 

41 zł/m3 

160,50zł 
transport  

+41 zł/m3 

na zgłoszenie 110 l 7,00 7,49 Odbiór odpadów zbieranych selektywnie  

na zgłoszenie worek 100 l 7,00 7,00 

 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego i wchodzi w uycie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta i sminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
BRONISŁAW PATYNKO 

_____________________ 
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. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  
NR XXXVII/331/09 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w sprawie wacawia wazwy uliiy w eieciie Bysnrzyia Kłoczka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) 
Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Nadaje się nazwę „ul. Modrzewiowa” drodze na 
nowo powstającym osiedlu mieszkalnym w By-
strzycy Kłodzkiej, połouonej w granicach działek 
oznaczonych w ewidencji gruntów nr 53/25, 
AM-1, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka 
– miasto, obręb Zabłocie, nr 51/7, AM-1, jed-
nostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – miasto, 
obręb Zabłocie, i nr 53/21, AM-1, jednostka 
ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – miasto, obręb 
Zabłocie.  

2. Przebieg ulicy przedstawiony jest na mapie sta-
nowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

tykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym toje-
wództwa Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i 
sminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 
 
 
 

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
BRONISŁAW PATYNKO 

________________ 
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. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  UDKU-ZDROJU 
NR XXVIII/199/09 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie usnalewia wysokocii ekwiwalewnu cla izłowków Oihonwiizej  
Snraży Pożarwej Geiwy  ącek-Zcrój 

 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 wtrauy Pouarnych sminy Lądek-Zdrój, 
uczestniczących w działaniach ratowniczych, w 
wysokości dziesięć złotych za godzinę, a za udział 
w szkoleniu pouarniczym organizowanym przez 
Państwową wtrau Pouarną lub gminę w wysokości 
sześć złotych za godzinę. 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lądka-Zdroju. 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju  
z dnia 27 listopada 2008 r. nr XXVI/184/ 08 doty-

czącą ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w 
akcjach ratowniczych lub szkoleniach dla członków 
Ochotniczej wtrauy Pouarnej sminy Lądek Zdrój. 

§ 4 

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

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
LESZEK PAZDYK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  EGNICY 
NR XXXIV/302/09 

z dnia 26 stycznia 2009 r. 

w sprawie uihwalewia eiejsiowedo plawu zadospocarowawia przesnrzewwedo 
eiasna  edwiiy – osiecla Bielawy opejeująiedo nerew poei czy uliiaei 
Mosnową, Zaeiejską, al. Rzeizypospolinej, Bielańską a Wałaei Jaworzyńskiei 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803) oraz na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 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, Nr i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), w związku z uchwałą nr L/520/06 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy 
– osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, 
al. Rzeczypospolitej, Bielańską a tałami eaworzyńskimi, po stwierdzeniu 
jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Legnicy, zatwierdzonym uchwałą 
nr XLIV/425/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2002 r.(uchwała 
Rady Miejskiej Legnicy nr XXX/264/08 z dnia 27 października 2008 r. – 
tekst jednolity) uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł I 

Przeceion i zakres usnaleń plawu 

§ 1 
1. Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Legnicy – osiedla Bielany 
obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, 
Zamiejską, al. Rzeczypospolitej, Bielańską a ta-
łami eaworzyńskimi. 

2. sranicę obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, sporządzony 

na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stano-
wiący integralną część planu, 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które naleuą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

1. t treści uchwały określono: 
1) w rozdz. II i rozdz. V rubryka I – Przezna-

czenie terenów, 

2) w rozdz. III – tymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznej, 

3) w rozdz. IV – Zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej, 

4) w rozdz. V rubryka II – Zasady ochrony 
środowiska i przyrody, 

5) w rozdz. V rubryka III – Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury i krajobrazu kulturowego,  

6) w rozdz. V rubryka IV – Zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego, 

7) w rozdz. V rubryka V – parametry i wskaź-
niki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, 

8) w rozdz. V rubryka VI – szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podziału nieruchomości, 

9) w rozdz. V rubryka VII – sposoby i terminy 
tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uuytkowania terenu, 

10) w rozdz. VI – stawkę procentową, na pod-
stawie której ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia w rozdziałach od II do IV stanowią 
ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem. 

3. Ustalenia w rozdz. V stanowią ustalenia szcze-
gółowe dla terenów o róunym przeznaczeniu  
i róunych zasadach zagospodarowania, wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi. 
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§ 3 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru opracowania planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o róunym prze-

znaczeniu lub róunych zasadach zagospoda-
rowania – obowiązujące i orientacyjne, 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące się do ich przeznaczeń oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania, 

4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, 

5) budynki zabytkowe, 
6) akcenty architektoniczne, wymagane do re-

alizacji, 
7) obszar zieleni wewnętrznej. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-
mienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną 
oraz propozycję zagospodarowania terenu. 

§ 4 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) plawie – naleuy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Legnicy, 

2) rysuwku plawu – naleuy przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały, 

3) nerewie – naleuy przez to rozumieć teren  
o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, 

4) pocsnawowye przezwaizewiu nerewu – naleuy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać się dominują-
cą formą wykorzystania terenu. t ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
elementy zagospodarowania bezpośrednio  
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

5) uzupełwiająiye przezwaizewiu nerewu – naleuy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które moue 
być realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na warunkach określonych w prze-
pisach szczegółowych uchwały, 

6) opowiązująiej liwii rozdrawiizająiej – naleuy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny  
o róunym przeznaczeniu i róunych zasadach 
zagospodarowania, której przebieg oznaczony 
na rysunku planu nie moue ulegać przesunię-
ciu, 

7) oriewnaiyjwej liwii rozdrawiizająiej – naleuy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny  
o róunym przeznaczeniu i róunych zasadach 
zagospodarowania, której przebieg oznaczony 
na rysunku planu moue podlegać modyfikacjom 
w ramach realizacji planu i przesunięciu w za-
kresie określonym w przepisach szczegóło-
wych uchwały, 

8) nerewaih zapucowy eieszkawiowej jecworo-
cziwwej lup wielorocziwwej – naleuy przez to ro-
zumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej lub wielorodzinnej w rozumieniu 
przepisów odrębnych, 

9) nerewaih zapucowy usłudowej – naleuy przez 
to rozumieć funkcję terenów i obiektów słuuą-
cych działalności z zakresu: 
a) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji pa-

liw i sprzedauy samochodów, 
b) gastronomii, 
c) sportu i rekreacji, 
d) usług turystyki i odnowy biologicznej, 
e) kultury i rozrywki, 
f) projektowania i innych form pracy twórczej, 
g) działalności biurowej i administracji, (biura 

obsługi działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, agencje, banki, poradnictwo finan-
sowe i prawne, poczta, centrum konferen-
cyjne, bezpieczeństwo publiczne), 

h) usług informatycznych i łączności, 
i) wystawiennictwa i targów, 
j) ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
k) oświaty i nauki, 
l) działalności kościołów, 
m) drobnych usług rzemieślniczych związanych 

z obsługą gospodarstw domowych, w tym 
usług fryzjerskich, kosmetycznych, kra-
wieckich, szewskich, tapicerskich, pralni-
czych oraz usług naprawy sprzętu codzien-
nego uuytku, z wyłączeniem naprawy sa-
mochodów i motocykli, 

10) nerewaih zapucowy eieszkawiowo-usłudowej – 
naleuy przez to rozumieć tereny do wielofunk-
cyjnego zagospodarowania i zabudowy z udzia-
łem zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej 
lub/i wielorodzinnej – oraz usługowej, zdefi-
niowanej w pkt 9, 

11) usłudaih nurysnyki – naleuy przez to rozumieć 
funkcję terenów i obiektów słuuących obsłudze 
turystyki, zgodnie z wymogami określonymi w 
przepisach odrębnych, jak i słuuących działal-
ności z zakresu: 
a) gastronomii, 
b) odnowy biologicznej, 
c) sportu i rekreacji, 

12) nerewaih spornu i rekreaiji – naleuy przez to 
rozumieć tereny zieleni urządzonej z obiektami 
budowlanymi sportu i rekreacji, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi (lokalizowanymi na wa-
runkach ustalonych w planie i pozwalającymi 
na prawidłową organizację działalności pod-
stawowej i obsługę uuytkowników), obejmują-
cymi: 
a) usługi, w zakresie określonym w pkt 9 lit. a, 

b, d, 
b) parkingi wraz z dojazdami, 
c) ścieuki piesze i ścieuki rowerowe, 
d) obiekty infrastruktury technicznej, 

13) nerewaih opieknów procukiyjwyih – naleuy 
przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów, 
które słuuą działalności w zakresie: 
a) produkcji, 
b) handlu hurtowego i magazynowania, 
c) obsługi transportu (obiekty sprzedauy i ob-

sługi samochodów, bazy transporto-
we/remontowe środków transportu oraz 
sprzętu budowlanego i rolniczego, z wyklu-
czeniem: 
a) dystrybucji paliw produktów naftowych 

– stacji paliw, 
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b) demontauu pojazdów i przetwarzania 
odpadów powstałych z demontauu po-
jazdów, 

c) odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
oraz składowania, zbierania i przeładunku 
odpadów (w tym złomowiska), 

14) nerewaih usłudowo-procukiyjwyih – naleuy 
przez to rozumieć tereny uuytkowane równo-
cześnie pod wszystkie lub jedną z niuej wy-
mienionych rodzajów uuytkowania terenu i za-
budowy, z uwzględnieniem zastrzeueń i wa-
runków zawartych w ustaleniach szczegóło-
wych planu: 
a) tereny zabudowy usługowej, o których 

mowa w pkt 9 lit a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), m), 

b) tereny obiektów produkcyjnych, o których 
mowa w pkt 13, 

15) opowiązująiej liwii zapucowy – naleuy przez to 
rozumieć linię, wzdłuu której wymaga się usy-
tuowania elewacji frontowej bryły budynku. 
Nie dotyczy ona ryzalitów, przedsionków, gan-
ków, witryn, wykuszy, klatek schodowych  
i schodów wysuniętych do 2,5 m w kierunku 
drogi, na długości: 
– do 5,5 m w ciągu całej elewacji budynku 

jednorodzinnego, 
– do 20o szerokości elewacji budynków po-

zostałych, 
16) wieprzekraizalwej liwii zapucowy – naleuy przez 

to rozumieć linię, która nie moue być przekro-
czona przy sytuowaniu budynku; nie dotyczy 
ona ryzalitów, okapów, przedsionków, gan-
ków, witryn, wykuszy, klatek schodowych  
i schodów wysuniętych do 2,5 m w kierunku 
drogi, na długości: 
– do 5,5 m w ciągu całej elewacji budynku 

jednorodzinnego, 
– do 20o szerokości elewacji budynków po-

zostałych, 
17) przesnrzewi pupliizwej – naleuy przez to rozu-

mieć obszar obejmujący tereny dróg publicz-
nych, placów i zieleni urządzonej, oznaczone 
symbolem: KDZ, KDL, KDD, KDPe, KDP, ZP. 
Integralną częścią przestrzeni publicznej mogą 
być: ogrodzenia, elementy małej architektury, 
nośniki reklam, zieleń, elewacje frontowe bu-
dynków i inne elementy zagospodarowania, 

18) wskaźwiku iwnewsywwocii zapucowy – naleuy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów zlokalizowanych w 
obrębie działki do powierzchni tej działki, 

19) wskaźwiku zapucowy – naleuy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek powierzch-
ni zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych 
(w tym gospodarczych i garauy) w obrębie 
działki do powierzchni tej działki, 

20) wysokocii pucywku – jest to wysokość mie-
rzona w metrach od średniego poziomu istnie-
jącego terenu w linii elewacji frontowej (od 
strony drogi), odnosząca się do: 
a) okapu – dla budynków z dachem stromym, 

b) pełnej wysokości elewacji frontowej / 
gzymsu/attyki – dla budynków z dachem 
płaskim; 

wprowadzanie akcentów architektonicznych 
przekraczających dopuszczalną wysokość za-
budowy jest mouliwe wyłącznie na warunkach 
określonych w przepisach szczegółowych 
uchwały, 

21) akiewiie arihineknowiizwye – naleuy przez to 
rozumieć fragment obiektu ukształtowany w 
sposób wyróuniający go pod względem formy 
w istniejącym układzie zabudowy, 

22) caihu syeenryizwye – naleuy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia 
głównych połaci oraz symetrii układu połaci, 

23) kąiie waihylewia połaii – naleuy przez to ro-
zumieć kąt mieszczący się w zakresie określo-
nym w planie, jednakowy dla głównych połaci 
dachu, 

24) wyeadawye przepiedu kalewiiy – naleuy przez 
to rozumieć ustalony kierunek przebiegu naj-
dłuuszego ciągłego odcinka kalenicy dachu od 
strony linii zabudowy, 

25) nerewie zaiwwesnowawye – naleuy przez to 
rozumieć tereny zabudowane i zagospodaro-
wane w całości lub części w dniu wejścia w 
uycie niniejszej uchwały, 

26) nerewie wiezaiwwesnowawye – naleuy przez to 
rozumieć teren niezabudowany i niezagospoda-
rowany w dniu wejścia w uycie niniejszej 
uchwały, 

27) snawie isnwiejąiye – naleuy przez to rozumieć 
stan w dniu wejścia w uycie niniejszej uchwa-
ły, 

28) kiosku dazenowye – naleuy przez to rozumieć 
obiekt budowlany niepołączony trwale z grun-
tem, przeznaczony wyłącznie do sprzedauy 
dzienników, czasopism i ksiąuek, wydawanych 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

29) opszar zielewi weww nrzwej – naleuy przez to 
rozumieć obszar wyłączony z lokalizacji budyn-
ków, którego co najmniej w 50o powierzchni 
wyznaczonej na rysunku planu naleuy zago-
spodarować pod zieleń urządzoną wysoką i ni-
ską. 

R o z d z i a ł II 

Przezwaizewie nerewu 

§ 5 

1. Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz 
rysunek planu. 

2. t planie wyznacza się tereny o następującym 
przeznaczeniu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone symbolem MN, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinne, oznaczone symbolem Mt, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oraz usługowej, oznaczone symbo-
lem MtU, 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz usługowej, oznaczone symbo-
lem MNU, 

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone 
symbolem U, 
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6) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbo-
lem Uw, 

7) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, 
oznaczone symbolem PU, 

8) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbo-
lem ZP, 

9) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R, 
10) tereny obsługi komunikacji samochodowej, 

oznaczone symbolem Kw, 
11) tereny obiektów i urządzeń elektroenerge-

tycznych (E), 
12) tereny obiektów i urządzeń wodociągowych 

(t), 
13) tereny dróg publicznych (KD), 
14) tereny dróg publicznych pieszych (KDP), 
15) tereny dróg wewnętrznych (KDt). 

3. tydzielone tereny o róunym przeznaczeniu i 
róunych zasadach zagospodarowania opisane są 
symbolami literowymi i cyfrowymi. 

4. wymbol literowy terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi określa przeznaczenie pod-
stawowe – przewauające na danym terenie. 

5. t treści uchwały, w zaleuności od potrzeb, 
ustala się: 
1) zasady lokalizacji przeznaczenia uzupełniają-

cego (funkcji dopuszczalnej), 
2) ściśle określony rodzaj działalności usługowej 

lub ograniczenia w stosowaniu zdefiniowane-
go w § 3 pkt 9 i 13 dopuszczalnego zakresu 
uuytkowania/przeznaczenia terenu pod funk-
cje usługowe i produkcyjne. 

6. Tereny o róunym przeznaczeniu i róunych zasa-
dach zagospodarowania wydzielają na rysunku 
planu linie rozgraniczające – obowiązujące  
i orientacyjne. 

7. Określone na rysunku planu orientacyjne linie 
rozgraniczające tereny o róunych rodzajach prze-
znaczenia i róunych zasadach zagospodarowania 
mogą zostać zmienione w stosunku do linii 
oznaczonych na rysunku planu: 
do 3,5 m – jeueli są liniami rozgraniczającymi 
między terenami dróg publicznych (KD) a pozo-
stałymi terenami wyznaczonymi w planie, nie-
będącymi terenami dróg 
do 5,5 m – w pozostałych przypadkach. 

§ 6 

1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w 
stanie istniejącym funkcji terenów zainwesto-
wanych, odmiennych od ustaleń planu, przy 
spełnieniu następujących warunków: 
1) ograniczone zostaną uciąuliwości tych funkcji 

do wielkości wynikających z obowiązujących 
standardów jakości środowiska, jakie winny 
obowiązywać na terenach o uuytkowaniu 
ustalonym w planie, 

2) w granicach działek tych funkcji zapewniona 
zostanie odpowiednia liczba miejsc postojo-
wych dla samochodów uuytkowników sta-
łych i przebywających okresowo. 

2. Zasady lokalizacji funkcji dopuszczalnej określają 
ustalenia szczegółowe. 

§ 7 

1. t przypadku braku dla wydzielonych terenów 
ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków za-
gospodarowania terenów, zasady zagospodaro-
wania dla nich wynikają z przepisów odrębnych. 

2. wprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą  
a dotyczące ładu przestrzennego naleuy roz-
strzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi 
z zachowania walorów urbanistycznych, danego 
miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia o 
pozytywnych cechach architektonicznych oraz 
ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. 

R o z d z i a ł III 

Wyeadawia wywikająie z ponrzep ksznałnowawia 
przesnrzewi pupliizwej 

§ 8 

1. t przestrzeni publicznej dopuszcza się umiesz-
czenie: 
– elementów zieleni urządzonej – niskiej i wy-

sokiej, 
– oświetlenia ulicznego, 
– przestrzenno-architektonicznych nośników 

reklam i informacji, w tym tablic, słupów 
ogłoszeniowych, drogowskazów, jak i innych 
obiektów małej architektury słuuących rekla-
mie i informacji – przeznaczonych do usytu-
owania na terenie ulic lub w ich bezpośred-
nim sąsiedztwie, 

– kiosków gazetowych (z prasą), wiat przy-
stankowych i zintegrowanych z nimi kio-
sków, 

– ogrodzeń, 
– pomników, rzeźbiarskich instalacji prze-

strzennych, 
– obiektów infrastruktury technicznej do wyso-

kości nieprzekraczającej 1,5  m, 
– elementów przekroju drogowego, związanych 

z poprawą parametrów techniczno-uuytko-
wych ulicy. 

2. t przestrzeni publicznej wyklucza się lokalizację: 
– budynków gospodarczych i garauy, 
– straganów, barakowozów i kontenerów oraz 

kiosków, z wyjątkiem kiosków dopuszczo-
nych w ust. 1, 

– obiektów infrastruktury technicznej o wyso-
kości powyuej 1,5 m. 

3. Na elewacjach budynków mogą być umieszczo-
ne wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa prze-
strzennego i tablice informacyjne wyłącznie od-
noszące się do przedmiotu działalności na da-
nym budynku lub nieruchomości, przy zachowa-
niu następujących warunków: 
1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich 

umieszczanych na elewacji elementów winny 
charakteryzować się barwami stonowanymi, 
o niskiej chromatyczności, 

2) tablice umieszczać na elewacji z poszanowa-
niem kompozycji i elementów architektonicz-
nego jej ukształtowania, 

3) zespół tablic winien tworzyć uporządkowany 
i zwarty układ kompozycyjny w pionie i po-
ziomie, 
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4) szyldy umieszczać w sposób zapewniający 
harmonijne ukształtowanie elewacji budynku 
oraz ochronę elementów architektonicznego 
jej ukształtowania, 

5) maksymalna powierzchnia zespołu tablic in-
formacyjnych/tablicy informacyjnej na jednej 
elewacji budynku mieszkalno-usługowego  
i mieszkalnego nie moue przekroczyć 1,0 m2, 
a na elewacji budynku usługowego – 1,5 m2, 

6) na budynkach mieszkalno-usługowych  
i mieszkalnych tablice i szyldy umieszczać 
wyłącznie w części parterowej. 

4. Ustala się następujące warunki kształtowania 
obiektów przestrzenno-architektonicznych no-
śników reklam i informacji, przeznaczonych do 
usytuowania na terenie ulic: 
– maksymalna wysokość tablic, słupów ogło-

szeniowych i drogowskazów nie moue prze-
kroczyć 2,5 m, 

– maksymalna powierzchnia tablicy reklamo-
wej/informacyjnej nie moue przekroczyć  
1,1 m2, 

– maksymalna wysokość obiektów małej archi-
tektury (instalacji przestrzennej, altan, pergo-
li) oraz kiosku gazetowego i wiaty nie moue 
przekroczyć – 3,2 m, 

– powierzchnia zabudowy pojedynczego ele-
mentu przestrzenno-architektonicznego no-
śnika reklamy i informacji (obiektu małej ar-
chitektury) oraz kiosku gazetowego lub wiaty 
przystankowej nie moue przekroczyć 8,5 m2. 

§ 9 

1. tzdłuu linii rozgraniczających terenów dopusz-
cza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu 
następujących warunków: 
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogro-

dzeń wzdłuu dróg winny się charakteryzować 
jednakową wysokością oraz wspólnymi lub 
jednakowymi cechami rozwiązań plastycz-
nych/architektonicznych i materiałowych; 

2) stosować przęsła auurowe, o łącznej po-
wierzchni prześwitów nie mniejszych niu 
50o powierzchni przęsła, 

3) wykluczyć lokalizacje ogrodzeń betonowych, 
w tym prefabrykowanych. 

4) zaleca się stosowanie następujących materia-
łów: 
a) dla terenów od strony ulic klasy Z i L: me-

talowe, 
b) dla terenów od pozostałych ulic: drewniane. 

2. Ustala się następujące maksymalne wysokości 
ogrodzeń: 
1) dla terenów oznaczonych MN, MNU – 1,4 m, 
2) dla terenów oznaczonych Mt, U – 1,8 m, 
3) dla terenów oznaczonych PU: 1,9 m. 

§ 10 

t ciągach ulic kształtować regularne układy zieleni, 
obejmujące: 
1) ciągi i grupy zieleni niskiej (trawniki, kwietniki, 

ciągi krzewów), 
2) szpalery drzew – odpowiednio uformowane  

i dostosowane pokrojem do skali wnętrza urba-
nistycznego oraz przebiegu uzbrojenia. 

R o z d z i a ł IV 

Zasacy eocerwizaiji, rozpucowy i pucowy  
sysneeów koeuwikaiji i iwfrasnruknury neihwiizwej 

§ 11 

1. Przebieg oraz klasyfikacje ulic określa rysunek 
planu i uchwała. 

2. Układ ulic tworzą: 
1) ulice zbiorcze: 1–3KD Z(1/2), 
2) ulice lokalne: 4–6KD L(1/2), 
3) ulice dojazdowe: 7–9KD D(1/2), 
4) ulice pieszo jezdne: 10–18KDPe(1/2), 
5) ulica piesze: 19–21KDP, 
6) drogi wewnętrzne – KDt, 

3. Dopuszcza się zmianę połouenia, oznaczonych 
na rysunku orientacyjnych linii rozgraniczających 
dróg i ulic do 3,5 m, przy zachowaniu następu-
jących warunków: 
1) zachowana zostanie ciągłość linii rozgranicza-

jącej drogi; 
2) utrzymana zostanie ustalona minimalna sze-

rokość drogi w liniach rozgraniczających; 
3) zachowane zostaną parametry i elementy 

drogi wynikające z przepisów odrębnych; 
4) zmiana uzgodniona zostanie z zarządcą drogi. 

§ 12 

1. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia terenów dróg w liniach rozgraniczających: 
1) w pasach drogowych zakazuje się lokalizacji 

budynków niezwiązanych z obsługą i uuyt-
kowaniem dróg oraz barakowozów, straga-
nów i obiektów kontenerowych, 

2) dopuszcza się lokalizację nowych obiektów  
i sieci infrastruktury technicznej na warun-
kach określonych w przepisach odrębnych 
oraz normach branuowych. 

3) dopuszcza się lokalizację wiat przystanko-
wych, kiosków oraz elementów wyposauenia 
przestrzeni publicznej, o których mowa w §8. 

2. Elementy komunikacji słuuące pieszym naleuy 
dostosować do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

§ 13 

1. Dla nowej zabudowy, w granicach działek bu-
dowlanych, naleuy zapewnić odpowiednią do 
potrzeb i przepisów szczególnych liczbę miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych i sa-
mochodów gospodarczych. 

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych naleuy ustalić w oparciu o 
następujące wskaźniki: 
1) na potrzeby obiektów produkcji – 1 m.p./ 

/80 m2 p.u. 
2) na potrzeby usług: 

a) obiekty handlowe 1m.p./60 m2 p.u. 
b) biura 1 m.p./60 m2 p.u. 
c) obiekty gastronomii, kluby 1 m.p./10 

miejsc konsumpcyjnych / usługowych 
d) usługi turystyczne 1 m.p./6 łóuek 
e) obiekty usługowe pozostałe 1 m.p./50 m2 

p.u. 
3. t bilansie miejsc postojowych dopuszcza się 

uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych 
za zgodą zarządcy drogi. 
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§ 14 

1. Obszar objęty planem znajduje się w strefie 
ograniczeń wysokości zabudowy w związku  
z lokalizacją na terenie miasta lotniska. 

2. Na terenie objętym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego obowiązują nie-
przekraczalne ograniczenia wysokości zabudo-
wy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lot-
niska Legnica. 

§ 15 

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę obszaru planu 
poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wodę 
funkcjonujący w oparciu o urządzenia wodocią-
gowe, w tym sieci wodociągowe, magistralne  
i rozdzielcze. 

2. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych 
poprzez zbiorowy system odprowadzenia ście-
ków, funkcjonujący w oparciu o następujące 
urządzenia kanalizacyjne: 
1) sieci kanalizacyjne rozdzielcze, zlokalizowane 

w ciągach ulic, 
2) kolektory zbiorcze, 
3) przepompownie ścieków, 
4) miejską oczyszczalnię ścieków. 

3. Ustala się odprowadzenie wód opadowych ko-
munalną siecią kanalizacyjną deszczową, przy 
spełnieniu wymagań określonych w przepisach 
odrębnych. 

4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie 
usuwania i utylizacji odpadów stałych: 
1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie w 

miejscach gromadzenia odpadów stałych zlo-
kalizowanych zgodnie z wymogami przepi-
sów Prawa budowlanego i innych przepisów 
odrębnych, 

2) składowanie, segregacja i utylizacja z wyko-
rzystaniem terenów gromadzenia i utylizacji 
odpadów komunalnych, zlokalizowanych na 
terenach komunalnego wysypiska. 

5. Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i 
urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego zaj-
mującego się przesyłem i dystrybucją energii 
zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz 
przyjętymi załoueniami do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze miasta, z uwzględnieniem następują-
cych urządzeń: 
1) linii elektroenergetycznych sn (20 kV),  
2) stacji transformatorowych, 
3) linii elektroenergetycznych nn (kablowych)  

z przyłączeniami. 
6. Plan ustala dostawę gazu z rozdzielczej sieci 

gazowej, w uzgodnieniu z dysponentem sieci. 
Przyłączenie obiektów powinno odbywać się na 
zasadach określonych w ustawie Prawo Energe-
tyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych do 
tej ustawy, po spełnianiu warunków technicz-
nych i ekonomicznych przyłączenia. 

7. Plan dopuszcza ogrzewanie obiektów zarówno 
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, jak i in-
stalacji zasilanych gazem lub energią elektryczną 
przy spełnieniu wymogów ochrony środowiska. 

8. Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i 
ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsię-
biorstw telekomunikacyjnych. 

§ 16 

1. Ustala się rozbudowę i modernizację istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. 

2. Układ nowych oraz zakres rozbudowy istnieją-
cych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
naleuy ustalić w oparciu o załouenia, koncepcje, 
programy i plany rozbudowy poszczególnych ro-
dzajów sieci lub w oparciu o rozwiązania zawar-
te w projektach budowlanych poszczególnych 
przedsięwzięć. 

3. Nowe odcinki sieci lokalizować w terenach ulic 
określonych liniami rozgraniczającymi lub poza 
terenami ulic, w obszarach terenów wszystkich 
funkcji określonych w ustaleniach planu. 

4. Nowe sieci komunalne (kanalizację sanitarną, 
deszczową i wodociąg) oraz sieć gazową, ener-
getyczną i telekomunikacyjną zlokalizować w 
ulicach: 1KD Z (w ciągu ul. Zamiejskiej) oraz 
4KDL i 5KDL. 

5. wtacje transformatorowe naleuy lokalizować jako 
wolno stojące budowle lub jako urządzenia wbu-
dowane w budynki usługowe lub mieszkalno-
usługowe. Ustala się mouliwość lokalizacji wolno 
stojących stacji transformatorowych na granicy 
działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki. 

6. Przebudowę linii elektroenergetycznych oraz 
sieci gazowych, w przypadku zaistnienia kolizji 
planowanego zagospodarowania terenu z istnie-
jącymi liniami lub sieciami, przeprowadzić na 
warunkach określonych przez przedsiębiorstwo 
energetyczne. 

7. Zasilanie projektowanego zainwestowania w 
energię elektryczną z istniejących sieci elektro-
energetycznych, stacji transformatorowych lub z 
projektowanych sieci i stacji winno nastąpić na 
warunkach określonych przez właściciela sieci. 

8. tody opadowe odprowadzane z utwardzonych 
terenów, takich jak drogi, parkingi, place ma-
newrowe, które mogą być zanieczyszczane sub-
stancjami ropopochodnymi, naleuy podczyszczać 
w stosownych urządzeniach. t przypadku sto-
sowania powierzchni częściowo utwardzonych, 
zabezpieczyć odpowiednio środowisko grunto-
wo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń. 

§ 17 

1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi – wskazanych w ustaleniach szczegóło-
wych – dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, obsługujących obszar 
miasta. 

2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w 
liniach rozgraniczających istniejących i projek-
towanych dróg wymaga zgody zarządcy drogi. 

3. Lokalizacja sieci poza obszarem dróg, na tere-
nach wszystkich funkcji określonych w ustale-
niach planu, wymaga zgody właściciela terenu i 
zarządcy sieci. 

4. Na terenach MN, Mt, MNU, U, Uw, ZP, ZD, 
Kw, E, t oraz KD, KDP i KDt wyklucza się lo-
kalizację wolno stojących masztów radiokomu-
nikacyjnych.  

5. Maksymalna wysokość masztów radiotelekomu-
nikacyjnych, dopuszczonych na terenach R i PU, 
nie moue przekroczyć 20 m. 
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R o z d z i a ł VI 

Przepisy końiowe 

§ 46 

Ustala się stawkę procentową słuuącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
wysokości: 
– dla terenów: U, PU – 30o, 
– dla terenów: MN, Mt, MNU, MtU – 15o, 
– dla pozostałych terenów – 0o. 

 

§ 47 

tykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta. 

§ 48 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym toje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEtODNICZCCĄ RADĄ 
 

ROBERT KROPIWNICKI 
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Załąizwik wr 2 co uihwały Racy 
Miejskiej  edwiiy wr XXXIV/302/09 z 
cwia 26 snyizwia 2009 r. (poz. 797) 

 
 

Rozsnrzydwi iie o sposopie rozpanrzewia uwad zdłoszowyih co projeknu plawu 
 
 

Do wyłouonego w dniach od 24 czerwca do 16 lipca 2008 r. do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – osiedla Bie-
lany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, al. Rzeczypospolitej, Bie-
lańską a tałami eaworzyńskimi zgłoszona została uwaga przez Zakład Usług Budowlano-
Projektowych PIAwT – Projekt. Uwaga ta Postanowieniem nr 1701/08 Prezydenta Miasta 
Legnicy z dnia 11 sierpnia 2008 r. została uwzględniona. Do ponownie wyłouonego pro-
jektu planu do publicznego wglądu w dniach od 9 września do 30 września 2008 r. uwag 
nie zgłoszono. 

 
 
 
 

Załąizwik wr 3 co uihwały Racy 
Miejskiej  edwiiy wr XXXIV/302/09 z 
cwia 26 snyizwia 2009 r. (poz. 797) 

 
 
 
 

Rozsnrzydwi iie o sposopie realizaiji zapisawyih w plawie iwwesnyiji z zakresu iwfrasnruk-
nury neihwiizwej, knóre wależą co zacań właswyih deiwy, oraz zasacaih iih fiwawsowawia 
 
1. wtwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy – osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, 
al. Rzeczypospolitej, Bielańską a tałami eaworzyńskimi z ustaleniami „wtudium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Legnicy”, uchwalonego  
28 stycznia 2002 r. uchwałą nr XLIV/425/02 Rady Miejskiej Legnicy (uchwała  
nr XXX/264/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2008 r. – tekst jednoli-
ty). 

2. t związku z uchwaleniem planu wystąpi konieczność: 
– przebudowy i modernizacji ulic oznaczonych symbolem 2KDZ, 4KDL, 1KD/wc, 

7KDD, 8KDD, 16KDPj i 20KDP, 
– budowy ulic oznaczonych symbolem 5KDL, 6KDL oraz 3KDZ. 

3. Łącznie z przebudową i budową ulic przewiduje się przebudowę i rozbudowę sieci wo-
dociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

4. Przewiduje się – niezaleunie od ustaleń planu, przebudowę istniejących sieci w celu 
dostosowania do potrzeb i obowiązujących norm oraz modernizację nawierzchni ulic. 

5. Inwestycje, o których mowa w pkt 2 i 3, finansowane będą z buduetu gminy oraz ze 
środków własnych przedsiębiorstw działających w imieniu gminy. Nie wyklucza się 
mouliwości współfinansowania wyuej wymienionych zadań ze środków zewnętrznych, 
w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej. 

6. Inwestycje związane z realizacją ulic oraz sieci sanitarnych i oświetlenia ulic mogą być 
realizowane na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/516/02 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie in-
westycji i remontów. Zgodnie z ustaleniem zawartym w § 8 ust. 1 ww. uchwały 
„szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinansowania” podejmowanych in-
westycji określane będą dla kolejnych etapów w umowach zawieranych pomiędzy Pre-
zydentem Miasta a inicjatorami poszczególnych przedsięwzięć. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  UBAWCE 
NR I/204/09 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie okreclewia crocków fiwawsowyih z przezwaizewiee wa poeoi 
zcrowonwą cla wauizyiieli korzysnająiyih z opieki zcrowonwej oraz okreclewia 
roczajów cwiacizeń przyzwawawyih w raeaih nej poeoiy, oraz waruwków 
                     i sposopów iih przyzwawawia wauizyiieloe 

 Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

t buduecie sminy ustala się środki finansowe 
przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimna-
zjach prowadzonych przez sminę Lubawka, korzy-
stających z opieki zdrowotnej, oraz określa się ro-
dzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej po-
mocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

§ 2 

t buduetach jednostek oświatowych wyodrębnia 
się środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ko-
rzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 
0,3o planowanych rocznych środków przeznaczo-
nych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 3 

Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdro-
wotną dla nauczycieli przekazuje się do dyspozycji 
dyrektora danej jednostki. 

§ 4 

Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje 
dyrektor danej jednostki raz na kwartał, a w przy-
padkach szczególnych (nagłych zdarzeniach loso-
wych) w terminie do 2 tygodni od daty złouenia 
wniosku. 

§ 5 

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jedno-
razowego, bezzwrotnego zasiłku pienięunego w 
danym roku buduetowym. 

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku 
z: 
1) przewlekłą chorobą nauczyciela, 
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z ko-

niecznością dalszego leczenia w domu, 
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, 
4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych, ze 

względu na wiek i pracę związaną z prowa-
dzeniem dokumentacji szkolnej, 

5) stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w za-
kresie szczepień ochronnych, 

6) sytuacji materialnej (wysokość dochodu brut-
to w przeliczeniu na jednego członka rodziny 
nauczyciela) i rodzinnej (m.in. konieczność 

sprawowania przez członków rodziny opieki 
nad nauczycielem), potwierdzonych właści-
wymi dokumentami. 

§ 6 

1. Świadczenie, o którym mowa w § 4, przyzna-
wane jest na podstawie pisemnego wniosku na-
uczyciela uprawnionego do korzystania z pomo-
cy zdrowotnej lub członka rodziny nauczyciela 
lub jego opiekuna, jeueli uprawniony nauczyciel  
z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie samo-
dzielnie podejmować czynności w tym zakresie. 

2. tniosek, o którym mowa w ust.1, składa się w 
szkole/placówce, w której nauczyciel jest lub był 
zatrudniony. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, naleuy 
dołączyć w szczególności: 
1) zaświadczenie lekarskie wydane przez wła-

ściwego dla rodzaju choroby specjalistę, po-
twierdzające stan zdrowia nauczyciela, wy-
dane nie później niu w okresie 3 miesięcy po-
przedzających dzień złouenia wniosku; 

2) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, 
o ile ubieganie się o świadczenie związane 
jest z tą niepełnosprawnością, bądź kseroko-
pie innych dokumentów potwierdzających 
stan zdrowia nauczyciela; 

3) oryginały imiennych faktur i rachunków po-
twierdzających koszty leczenia nauczyciela; 

4) zaświadczenie o wysokości dochodu brutto 
w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie na-
uczyciela obliczonego za okres 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złouenia wniosku. 

§ 7 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Lubawka. 

§ 8 

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

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
WIESŁAW OSIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JE ENIEJ GARY 
NR 341/X IV/2009 

z dnia 27 stycznia 2009 r. 

w sprawie usnalewia wysokocii earż urz cowyih oc sprzecaży pilenów 
uprawwiająiyih co korzysnawia z przejazców osóp crockaei koeuwikaiji 
 eiejskiej realizowawej przez Miejski Zakłac Koeuwikaiyjwy w Jelewiej Górze  

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 roku 
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) 
oraz art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 
roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) Rada Miasta eeleniej 
sóry uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

tprowadza się do stosowania – następujące marue 
urzędowe obowiązujące od sprzedauy biletów 
uprawniających do korzystania z przejazdów osób 
środkami komunikacji miejskiej realizowanej przez 
Miejski Zakład Komunikacyjny w eeleniej sórze: 
1. na bilety jednorazowe nabywane w celu dalszej 

dystrybucji pełnymi bloczkami przez podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą w ilości 
nieprzekraczającej miesięcznego obrotu z tytułu 
ich sprzedauy 10.000 zł – w wysokości 3,9o z 
zaokrągleniem do pełnego grosza w górę. 

2. na bilety jednorazowe nabywane w celu dalszej 
dystrybucji pełnymi bloczkami przez podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą w ilości 
przekraczającej miesięczny obrót z tytułu ich 
sprzedauy 10.000 zł – w wysokości 4,9o z za-
okrągleniem do pełnego grosza w górę. 

3. na bilety okresowe nabywane w celu dalszej 
dystrybucji przez podmioty gospodarcze prowa-
dzące ich sprzedau w 10 lub więcej punktach 
dystrybucji – w wysokości 1,5o z zaokrągle-
niem do pełnego grosza w górę. 

4. na bilety okresowe nabywane w celu dalszej 
dystrybucji przez podmioty gospodarcze prowa-
dzące ich sprzedau w mniej niu 10 punktach 
dystrybucji – w wysokości 1o z zaokrągleniem 
do pełnego grosza w górę. 

§ 2 

tykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta eeleniej sóry. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta eeleniej sóry. 

§ 4 

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

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
HUBERT PAPAJ 
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UCHWAŁA RADY MIASTA O EŚNICY 
NR XXIX/181/2009 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w sprawie upoważwiewia cyreknora Zespołu Ocwiany Saeorzącowej w Ole-
cwiiy co załanwiawia iwcywicualwyih spraw z zakresu aceiwisnraiji pupliizwej 

 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 ze zm.) oraz art. 70b, 
art. 82 ust. 1 i 3–5, art. 83, art. 85 ust. 3, art. 88, art. 89a, art. 90m i art. 
90n ust. 1, art. 90o ust. 4–6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Upowaunia się dyrektora Zespołu Oświaty wamo-
rządowej w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej, w tym 
wydawania decyzji administracyjnych, o których 
mowa: 
1) w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) dotyczących dofinansowania 
kosztów kształcenia młodocianego pracownika 
zamieszkałego na terenie miasta Oleśnicy, 

2) w art. 82 ust. 1 i 3–5, art. 83, art. 85 ust. 3, 
art. 88, art. 89a ustawy z dnia 7 września  
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dotyczących wpisu 
do ewidencji placówek niepublicznych, nadawa-
nia i cofania uprawnień szkołom niepublicznym, 

3) w art. 90m, art. 90n ust. 1, art. 90o ust. 4–6 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.) dotyczących pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym wobec uczniów zamieszkałych 
na terenie Miasta Oleśnicy. 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oleśnicy. 

§ 3 

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

 
PRZEtODNICZCCĄ 

RADĄ MIAwTA 
 

RYSZARD ZELINKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 218/XXVIII/09 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

zeiewiająia uihwal  wr 167/XX/08 Racy Miejskiej w Nowej Ruczie z cwia 
4 lipia 2008 roku w sprawie eeisji oplidaiji koeuwalwyih Geiwy Miejskiej 
                                              Nowa Ruca 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: 
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; 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, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458); art. 82 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 
i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, 
poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, 
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, 
z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Dz. U. Nr 217, poz. 2124, 
z 2005 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, 
poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Dz. U. Nr 231, poz. 1547), Rada 
Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

t uchwale nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie emisji 
obligacji komunalnych sminy Miejskiej Nowa Ruda, 
zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Nowej Ru-
dzie nr 170/XXI/08 z dnia 1 sierpnia 2008 roku, nr 
187/XXIV/08 z dnia 5 listopada 2008 roku oraz nr 
202/XXVI/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku, doko-
nać następujących zmian: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną prze-
znaczone na sfinansowanie: 
1. wydatków bieuących w roku 2008 
2. wydatków inwestycyjnych w roku 2008  

i 2009 
3. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych kredytów i pouyczek” 



Dziennik Urzędowy 
tojewództwa Dolnośląskiego Nr 37 –  4318  – Poz. 801 i 802 

2) § 3 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
16) seria Z na kwotę 770.000 zł nie później 

niu w dniu 31 grudnia 2009 r., 
3) § 5 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „obligacje 
serii t, X i Z po upływie 8 lat od daty emisji” 
4) § 5 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „obligacje 

serii Ą po upływie 9 lat od daty emisji”. 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowa Ruda. 

§ 3 

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

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
ANDRZEJ BEHAN 

 
 

802 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
NR X VI/2009 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie zeiawy Snanunu Śiiwawskiedo Ocrocka Kulnury 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i ust. 2, 
art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się wtatut Ścinawskiego Ośrodka Kultury w 
ten sposób, iu dotychczasowy wtatut przyjęty 
uchwałą nr 112 Rady sminy i Miasta w Ścinawie z 
dnia 16 marca 1992 r., zmieniony następnie 
uchwałą nr XXX/203/2001 Rady Miejskiej w Ści-
nawie z dnia 9 lutego 2001 r., uchwałą nr 
XXXIV/223/2001 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 
2 lipca 2001 r. oraz uchwałą nr VII/66/2003 Rady 
Miejskiej w Ścinawie z dnia 12 czerwca 2003 r., 
zastępuje się w całości wtatutem Centrum Kultury i 
Turystyki o następującym brzmieniu: 

R O Z D Z I A Ł I 

Posnawowiewia odólwe 

§ 1 

Ilekroć w wtatucie jest mowa o: 
1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.), 

2) Organizatorze – rozumie się przez to podmiot 
tworzący instytucję kultury – Miasto i sminę 
Ścinawa, 

3) Centrum – rozumie się przez to Centrum Kultury 
i Turystyki w Ścinawie, 

4) Działalności kulturalnej – rozumie się przez to 
tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. 

§ 2 

Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie działa w 
szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 
z późn. zm.), 

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.), 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 
poz. 694 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.), 

5) niniejszego wtatutu. 

§ 3 

1. Centrum jest samorządową instytucją kultury z 
siedzibą w Ścinawie. 

2. Organizatorem Centrum jest Miasto i smina 
Ścinawa. 

3. Terenem działania jest obszar Miasta i sminy 
Ścinawa. 

4. Centrum moue realizować swoje działania takue 
na obszarze całego kraju i poza jego granicami. 

5. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Bur-
mistrz. 

6. Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie moue 
uuywać nazwy skróconej CKiT. 

§ 4 

1. Centrum posiada osobowość prawną i samo-
dzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 

2. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji 
kultury. 
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§ 5 

Centrum uuywa pieczęci podłuunej zawierającej w 
swej treści: 
Nazwę instytucji w pełnym brzmieniu, 
1. Adres Centrum, 
2. Numer telefonu i faksu, 
3. NIP, Regon. 

R O Z D Z I A Ł II 

Cele, zakres działalności 

§ 6 

1. Centrum zajmuje się zaspokajaniem potrzeb i 
aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez 
tworzenie i upowszechnianie róunych dziedzin 
kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.  

2. Centrum realizuje zadania w dziedzinie upo-
wszechniania kultury, sztuki, wiedzy i nauki; 
wychowania i edukacji; sportu, rekreacji i tury-
styki; których celem jest pobudzanie społeczno-
ści gminy do aktywnego uczestnictwa w uyciu 
kulturowym i współtworzenia jego wartości, a 
takue promuje Miasto i sminę Ścinawa na tere-
nie kraju i za jego granicami. 

§ 7 

Do zakresu działania Centrum w szczególności na-
leuy: 
1. t zakresie upowszechniania kultury i sztuki, 

sportu, rekreacji i turystyki działania obejmują: 
1) edukację kulturalną i wychowanie przez 

sztukę, 
2) tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr 

kultury, 
3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, 

rękodzieła ludowego i artystycznego, 
4) tworzenie warunków dla rozwoju amator-

skiego ruchu artystycznego, 
5) udzielanie pomocy organizacyjnej przy reali-

zacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców, 
6) organizowanie – w miarę mouliwości róuno-

rodnych zajęć dla dzieci i młodzieuy słuuą-
cych rozbudzaniu i pogłębianiu ich zaintere-
sowań i aktywności twórczej, 

7) organizowanie imprez kulturalnych, rozryw-
kowych, okolicznościowych (tj. święta, ju-
bileusze, turnieje wsi, konkursy, warsztaty, 
wystawy, pokazy i plenery artystyczne), 

8) organizowanie imprez sportowych, rekre-
acyjnych i turystycznych,  

9) zlecenie prowadzenia działalności kulturalnej 
i edukacyjnej innym podmiotom, 

10) nieodpłatne udostępnianie sali widowisko-
wej i ośrodka kultury na potrzeby gminy i jej 
jednostek organizacyjnych oraz gminnych 
organizacji społecznych. 

2. t zakresie wychowania i edukacji działania 
obejmują: 
1) tworzenie kół i zespołów naukowych, języ-

ków obcych, tanecznych, teatralnych, mu-
zycznych, technicznych, plastycznych, foto-
graficznych, śpiewaczych i folklorystycznych, 

2) tworzenie kół i zespołów zainteresowań spor-
towych, turystycznych i hobbystycznych 
oraz klubów dyskusyjnych, 

3) organizowanie wystaw, plenerów, spotkań 
artystycznych, 

4) organizowanie róunych form edukacji mu-
zycznej, teatralnej i plastycznej, organizowa-
nie twórczości amatorskiej we wszystkich 
dziedzinach sztuki i techniki. 

3. t zakresie działań promujących Miasto i sminę 
Ścinawa w kraju i za granicą działania obejmują: 
1) nawiązywanie współpracy z instytucjami kul-

tury lub instytucjami o podobnym zakresie 
działań na terenie kraju oraz za granicą, 

2) tworzenie projektów o szerszym zasięgu tery-
torialnym, 

3) redagowanie strony internetowej, 
4) przygotowywanie i wydawanie wydawnictw 

promujących Miasto i sminę Ścinawa, 
5) organizacja imprez środowiskowych, roczni-

cowych, narodowych, okolicznościowych, 
jak równieu konkursów, przeglądów, festiwa-
li, wydarzeń artystycznych promujących Mia-
sto i sminę Ścinawa, 

6) pozyskiwanie sponsorów do działań promo-
cyjnych, współpraca ze środkami masowego 
przekazu, rozwijanie kontaktów z innymi pod-
miotami w celu promocji Miasta i sminy Ści-
nawa, 

7) informacja turystyczna promująca walory 
Ziemi Ścinawskiej. 

§ 8 

Do zadań Centrum naleuy troska o istniejącą bazę 
materialną i zabieganie o jej rozszerzanie: wniosko-
wanie w sprawach inwestycji, przeprowadzanie 
modernizacji i remontów, a takue nadzorowanie jej 
eksploatacji, jak równieu pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na ww. cele. 

§ 9 

Centrum moue prowadzić działalność gospodarczą, 
z której przychody przeznaczone są na realizację 
celów statutowych i pokrywanie kosztów działal-
ności bieuącej, w szczególności polegającej na: 
1) tynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i 

handlowe oraz na doraźne potrzeby gminnych 
organizacji społecznych, 

2) Prowadzeniu małej gastronomii, z wyłączeniem 
napojów alkoholowych (w tym piwa), 

3) Prowadzeniu drobnego handlu z wyłączeniem 
napojów alkoholowych (w tym piwa), 

4) Odpłatnym doradztwie (w dziedzinach związa-
nych z działalnością statutową), 

5) Organizowaniu aukcji dzieł sztuki, 
6) Działalności wydawniczej, 
7) Obsłudze technicznej imprez, 
8) Świadczeniu usług kserograficznych, 
9) Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, 

sportowych oraz okolicznościowych. 

R O Z D Z I A Ł III 

Ordawizaija, zarzączawie 

§ 10 

1. Centrum kieruje Dyrektor, który zarządza i re-
prezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpo-
wiedzialny. 
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2. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie 
oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ścina-
wy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. t Centrum mogą być zatrudnieni pracownicy – 
specjaliści z róunych dziedzin, związani z działal-
nością instytucji. 

§ 11 

Do zakresu działania Dyrektora naleuy w szczegól-
ności: 
1) ustalenie regulaminu organizacyjnego Centrum 

po zasięgnięciu opinii Burmistrza Ścinawy, 
2) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocz-

nego planu finansowego, 
3) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, 
4) sporządzanie sprawozdań z działalności oraz z 

wykonania planu finansowego, 
5) występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji 

zewnętrznych na realizację bieuących zadań. 

§ 12 

1. Przy Centrum moue działać Rada Programowa 
jako ciało opiniodawczo-doradcze.  

2. wkład, zasady, tryb powołania oraz działania 
Rady Programowej ustala w akcie o jej powoła-
niu Dyrektor Centrum po otrzymaniu akceptacji 
Burmistrza Ścinawy. 

R O Z D Z I A Ł IV 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 13 

Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finan-
sową na zasadach określonych w art. 27–29 usta-
wy z dnia 25 października 1991 roku o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123  
z późn. zm.) oraz w oparciu o aktualne przepisy  
o rachunkowości, przepisy o finansach publicznych 
i o zamówieniach publicznych. 

§ 14 

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest 
roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrek-
tora z zachowaniem wysokości dotacji Organizato-
ra. 

§ 15 

Dyrektor Centrum opracowuje projekt planu finan-
sowego i projekty jego zmian, realizuje plan finan-
sowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 16 

słówny księgowy odpowiada za politykę rachun-
kową prowadzoną w Centrum zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. 

§ 17 

1. Źródła środków finansowych: 
1) dotacje, 
2) wpływy z prowadzonej działalności statuto-

wej i gospodarczej, 
3) wpływy z najmu i dzieruawy składników ma-

jątkowych, 
4) darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych 

i prawnych, 
5) kredyty bankowe, 
6) odsetki z lokat bankowych, 
7) inne dozwolone prawem. 

R O Z D Z I A Ł V 

Posnawowiewia końiowe 

§ 18 

Zmiany wtatutu następują w trybie właściwym do 
jego nadania. 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Ścinawy. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr 112 Rady sminy i Miasta w 
Ścinawie z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie nada-
nia statutu Ścinawskiemu Ośrodkowi Kultury, zmie-
niona następnie uchwałą nr XXX/203/2001 Rady 
Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 lutego 2001 r., 
uchwałą nr XXXIV/223/2001 Rady Miejskiej  
w Ścinawie z dnia 2 lipca 2001 r. oraz uchwałą  
nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 
12 czerwca 2003 r. 

§ 4 

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

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
JAN TOMASZ KOTAPKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZE EC 
NR 245/09 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

w sprawie upoważwiewia Kierowwika Miejskiedo Ocrocka Poeoiy Społeizwej 
w Zdorzeliu co załanwiawia iwcywicualwyih spraw z zakresu aceiwisnraiji 
                                               pupliizwej 

 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 ze zmianami; 
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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku 
z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7) Rada 
Miasta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upowaunia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Po-
mocy wpołecznej w Zgorzelcu do załatwiania indy-
widualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
związanych z podejmowaniem działań wobec dłuu-
ników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. 
Nr 1, poz. 7), w tym do wydawania decyzji admini-
stracyjnych w tych sprawach. 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Zgorzelec. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym toje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
1 lutego 2009 r.  
 
 
 
 
 

PRZEtODNICZCCĄ RADĄ 
 

ARTUR BIELIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZE EC 
NR 246/09 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

w sprawie zeiawy Snanunu Miejskiedo Ocrocka Poeoiy Społeizwej  
w Zdorzeliu 

 Działając na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 Rada Miasta Zgo-
rzelec uchwala, co następuje: 
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§ 1 

t uchwale Rady Miasta Zgorzelec nr 195/04  
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wtatutu Miej-
skiego Ośrodka Pomocy wpołecznej w Zgorzelcu 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym tojewódz-
twa Dolnośląskiego Nr 148, poz. 2573 z dnia  
10 sierpnia 2004 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) t § 1 dodaje się pkt 9 o treści: „ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U.  
z 2009 r. Nr 1, poz. 7)”; 

2) t § 6 dodaje się pkt 5 o treści: „w zakresie 
przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz podejmowania działań wo-
bec dłuuników alimentacyjnych – ustawa o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów”; 

3) t § 8 dodaje się ust. 5 o treści: „środki na re-
alizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego zapewnia buduet 
państwa”; 

4) t § 8 dodaje się ust. 6 o treści: „obsługa dzia-
łań podejmowanych wobec dłuuników alimenta-
cyjnych jest finansowana z dotacji celowej  
z buduetu państwa i dochodów własnych gmi-
ny”.  

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Zgorzelec. 

§ 3 

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

PRZEtODNICZCCĄ RADĄ 
 

ARTUR BIELIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZE EC 
NR 247/09 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

w sprawie zwi kszewia kryneriue coihocowedo wa osop  w rocziwie upraw-
wiająiedo co poeoiy w foreie opłaiewia iiepłedo posiłku cla czieii 
                                       i ełoczieży szkolwej 

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku 
z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletnie-
go programu „Pomoc państwa w zakresie douywiania” (Dz. U. 
Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225), poz. 1427) Rada Miasta Zgorzelec 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwiększa się do 200o kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej uprawniające do korzystania z nieodpłatnej 
pomocy w formie opłacenia ciepłego posiłku dla 
dzieci i młodzieuy szkolnej.  

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Zgorzelec. 

§ 3 

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

PRZEtODNICZCCĄ RADĄ 
 

ARTUR BIELIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZE EC 
NR 249/09 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

w sprawie zeiaw co Snanunu Miasna Zdorzelei 

 Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 1 
i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 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, Nr 167, poz. 1759, zm. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175.1457, 
Nr 181.1337, zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Mia-
sta Zgorzelec uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

t uchwale nr 64/03 Rady Miejskiej w Zgorzelcu  
z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie wtatutu Mia-
sta Zgorzelec – tekst jednolity Obwieszczenie Prze-
wodniczącego Rady Miasta Zgorzelec z dnia 1 mar-
ca 2006 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
tojewództwa Dolnośląskiego Nr 85 poz. 1436, 
zm. uchwała nr 60/07 Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany do 
wtatutu Miasta Zgorzelec, (opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego z 
dnia 17 maja 2007 r. Nr 117, poz. 1555), zm. 
uchwała nr 96/07 Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zmiany do 
wtatutu Miasta Zgorzelec, (opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego  
z dnia 28 września 2007 r. Nr 244, poz. 2794), 
zm. uchwała nr 190/08 Rady Miasta Zgorzelec  
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany do 
wtatutu Miasta Zgorzelec, (opublikowana w Dzien-
niku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego  
z dnia 29 lipca 2008 r. Nr 207, poz. 2312), § 68 
otrzymuje brzmienie: 
„Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie orga-
nizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad, 
w tym w szczególności: 
1) zwoływanie sesji Rady i przewodniczenie obra-

dom oraz czuwanie nad sprawnym jej przebie-
giem; 

2) przygotowaniem sesji zgodnie z przyjętym pla-
nem pracy Rady: 
a) przygotowaniem porządku sesji, 
b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą 

oraz przedstawianie Radzie wniosków w 
sprawie inicjatywy uchwałodawczej, zgłoszo-
nych przez inne uprawnione podmioty, 

c) zarządzania przeprowadzania głosowań nad 
projektami uchwał, 

d) podpisywanie uchwał Rady; 
3) reprezentowanie Rady na zewnątrz w zakresie: 

a) składania oświadczeń, które były przedmio-
tem obrad Rady, 

b) przyjmowania i wysyłania delegacji Rady 
wraz z określeniem ich składu osobowego; 

4) przekazywanie spraw komisjom i innym zespo-
łom w zakresie ich właściwości celem opraco-
wania lub zaopiniowania oraz:  
a) udzielania pomocy komisjom w wykonywaniu 

ich zadań,  
b) zapewnienie powiązania planów pracy komisji 

z planami pracy Rady; 
5) przesyłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absoluto-
rium; 

6) przekazywanie w imieniu Rady, Burmistrzowi 
spraw do opracowania lub załatwienia; 

7) czuwania nad zapewnieniem warunków nie-
zbędnych do wykonywania przez radnych ich 
mandatu; 

8) wydawanie radnym odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających ich udział w pracach Rady.” 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3 

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

PRZEtODNICZCCĄ RADĄ 
 

ARTUR BIELIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 
NR XXVIII/200/09 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w sprawie poeoiy zcrowonwej cla wauizyiieli szkół i przecszkoli  
prowaczowyih przez Geiw  Zi piie 

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

 
 

§ 1 

1. smina Ziębice w ramach corocznego buduetu 
zapewni środki finansowe na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowot-
nej, w wysokości ustalanej jako iloczyn liczby 
nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 
emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkól i 
przedszkoli przez 4o kwoty bazowej wynagro-
dzenia nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 
3 Karty Nauczyciela. 

2. t roku 2009 środki przeznaczone na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli stanowią kwotę  
14 485 zł. 

§ 2 

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie 
zasiłku pienięunego. 

2. tysokość jednorazowo udzielonej pomocy nie 
moue przekroczyć 50o minimalnego wynagro-
dzenia ustalonego w trybie określonym w usta-
wie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego w dacie przyznania świadcze-
nia. 

3. Pomoc zdrowotna dla danej osoby udzielana jest 
raz w roku. 

4. t szczególnie uzasadnionym przypadku, zasiłek 
moue być przyznany dwa razy w roku. 

§ 3 

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 
1) przewlekłą cięuką chorobą nauczyciela, 
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z ko-

niecznością dalszego leczenia w domu, 
3) koniecznością przeprowadzenia badań specja-

listycznych poza miejscem zamieszkania, 
4) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, 
5) ze względu na konieczność przeprowadzenia 

kosztownych zabiegów leczniczych, 
6) koniecznością zakupu niezbędnych środków 

pomocniczych, jak aparaty słuchowe, sprzęt 
rehabilitacyjny, protezy itp. 

§ 4 

1. tarunkiem przyznania pomocy jest złouenie 
przez nauczyciela wniosku na druku, który sta-
nowi załącznik do uchwały. Do wniosku naleuy 
dołączyć: 
1) zaświadczenie o dochodach za ostatni rok z 

Urzędu wkarbowego (roczny PIT) lub ostatni 

odcinek emerytury lub renty, w przypadku 
nauczyciela emeryta lub rencisty składające-
go wniosek oraz współmałuonka, zaświad-
czenie o dochodach z gospodarstwa rolnego, 
prowadzonej działalności gospodarczej itp., 

2) wypis ze szpitala w przypadku leczenia szpi-
talnego, 

3) uzasadnienie wniosku potwierdzone przez le-
karza na formularzu wniosku bądź jako załą-
czone zaświadczenie (waune 6 miesięcy od 
daty wystawienia), 

4) rachunki, faktury imienne potwierdzające po-
niesienie wydatków na leczenie, zakup sprzę-
tu, leków itp. 

2. tniosek nie będzie rozpatrywany, gdy 
1) jako zaświadczenie lekarskie będzie załączony 

wypis z leczenia sanatoryjnego, 
2) jeueli wniosek nie będzie kompletny. 

3. t szczególnie uzasadnionych przypadkach z 
wnioskiem o udzielenie zapomogi zdrowotnej 
moue wystąpić Dyrektor placówki lub organiza-
cja związkowa, w której jest lub był zatrudniony 
nauczyciel potrzebujący pomocy. 

§ 5 

1. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
administrują Dyrektorzy szkół i przedszkoli. 

§ 6 

1. Decyzję w sprawie wysokości pomocy zdrowot-
nej podejmuje Dyrektor placówki biorąc pod 
uwagę sytuację materialną i zdrowotną wnio-
skodawcy oraz udokumentowane wydatki. eed-
norazowa pomoc nie moue przekroczyć 90o 
poniesionych kosztów, z uwzględnieniem limitu 
określonego w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały. 

2. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wyma-
ga uzasadnienia przez organ administrujący fun-
duszem. Odwołanie od decyzji negatywnej skła-
da się do organu prowadzącego szkołę lub 
przedszkole za pośrednictwem pracodawcy. 

§ 7 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XIX/109/08 w 
Ziębicach z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przed-
szkoli prowadzonych przez sminę Ziębice. 



Dziennik Urzędowy 
tojewództwa Dolnośląskiego Nr 37 –  4325  – Poz. 807 

§ 8 

tykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic. 
 

 

 

 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w uycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym toje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
JANUSZ SOBOL 
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Załąizwik co uihwały Racy Miejskiej  
w Zi piiaih wr XXVIII/200/2009 z cwia 
30 snyizwia 2009 r. (poz. 807) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 
NR XXVIII/201/09 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w sprawie uihylewia uihwały w sprawie zasac korzysnawia ze snołówki 
szkolwej oraz okreclewia wysokocii opłan za posiłek 

 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 z 
późn. zm.) oraz art. 5 ust. 7 i art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XII/129/08 Rady Miejskiej w 
Ziębicach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 
zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz okre-
ślenia wysokości opłat za posiłek. 

§ 2 

Uchwałę powierza się Burmistrzowi Ziębic. 
 

§ 3 

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

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
JANUSZ SOBOL 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 
NR XXXIII/169/2008 

z dnia 27 listopada 2008 r. 

w sprawie zeiawy uihwały w sprawie uihwalewia Snanunu Miasna i Geiwy 
Żarów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

t uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XXVI/ 
/159/2004 z dnia 9 września 2004 roku w sprawie 
uchwalenia wtatutu Miasta i sminy Żarów wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1. § 23 otrzymuje brzmienie: 

„1. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia 
się jej członków na zasadach określonych  
w ust. 2–3, 
2. Porządek obrad sesji, załączone projekty 

uchwał oraz inne niezbędne materiały zwią-
zane z porządkiem obrad odbierają radni w 
Referacie Administracyjnym najpóźniej na  
7 dni przed sesją, z wyjątkiem określonym w 
pkt. 3,  

3. Materiały dotyczące uchwalania buduetu od-
bierają radni w Referacie Administracyjnym 
najpóźniej na 10 dni przed sesją, 

4. Informacje o terminie i miejscu oraz porządek 
obrad odbierają sołtysi sminy Żarów najpóź-
niej na 3 dni przed sesją, 

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie 
obrad Rady powinno być podane do publicznej 
wiadomości przez rozplakatowanie na terenie 
sminy najpóźniej na 3 dni przed sesją, 

6. Zobowiązuje się Referat Administracyjny Urzędu 
Miasta do telefonicznego poinformowania rad-
nych i sołtysów o mouliwości odbioru materia-
łów.” 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Żarów. 

§ 3 

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

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ MIEewKIEe 

 
ROBERT KAŚKÓW 
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UCHWAŁA RADY GMINY JEŻAW SUDECKI 
NR XXII/132/2009 

z dnia 11 lutego 2009 r. 

w sprawie zeiawy uihwały Racy Geiwy Jeżów Suceiki wr XXI/126/2008 
z cwia 17 drucwia 2008 roku w sprawie nrypu posn powawia o uczielewie 
z pucżenu deiwy Jeżów Suceiki conaiji, sposopu jej rozliizawia oraz kownroli 
wykowywawia zleiowedo zacawia przez poceiony wiezaliizawe co seknora 
                                      fiwawsów pupliizwyih 

 Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmiana-
mi) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) Rada sminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

t uchwale Rady sminy eeuów wudecki nr XXI/ 
/126/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie z buduetu gminy 
eeuów wudecki dotacji, sposobu jej rozliczania oraz 
kontroli wykonywania zleconego zadania przez 
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicz-
nych, § 2 otrzymuje brzmienie:  
„§ 2 
Podmioty mogą otrzymać z buduetu gminy dotacje 
na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy 
w zakresie nieobjętym ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pouytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 ze zmianami)”. 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się tójtowi sminy 
eeuów wudecki. 

§ 3 

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

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ sMINĄ 

 
ARTUR SMOLAREK 
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UCHWAŁA RADY GMINY  EWIN KŁODZKI 
NR X /201/09 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

w sprawie usnalewia wysokocii ekwiwalewnu piewi żwedo cla izłowków 
Oihonwiizej Snraży Pożarwej w  ewiwie Kłoczkie 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpouarowej (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) Rada sminy Lewin Kłodzki 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dla Członków Ochotniczej wtrauy Pouarnej w Lewi-
nie Kłodzkim ustala się ekwiwalent pienięuny za 
udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu 
pouarniczym organizowanym przez Państwową 
wtrau Pouarną lub sminę Lewin Kłodzki w następu-
jący sposób: 
1) za udział w działaniu ratowniczym otrzymuje 

ekwiwalent pienięuny w wysokości 8,00 zł za 
godzinę, 

2) za udział w szkoleniu pouarniczym otrzymuje 
ekwiwalent pienięuny w wysokości 4,00 zł za 
godzinę. 

§ 2 

1. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1, będzie wy-
płacany na podstawie złouonego wniosku do 
tójta sminy Lewin Kłodzki przez Komendanta 
OwP w Lewinie Kłodzkim biorącą czynny udział 
w akcji ratowniczej. 

2. tniosek powinien zawierać: 
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1) określenie jednostki ochotniczej strauy pouar-
nej biorącej udział w akcji ratowniczej, 

2) wykaz strauaków członków OwP, którzy 
wzięli czynny udział w akcji ratowniczej, uję-
tych w wykazie członków OwP uprawnionych 
do udziału w akcji ratowniczej. 

3. Oświadczenie członka OwP o niepobieraniu wy-
nagrodzenia za czas udziału w akcji ratowniczej 
z innego źródła. 

4. tykaz członków OwP w Lewinie Kłodzkim bio-
rących udział w szkleniu, z tym ue do wniosku 
dołącza się: 
1) świadectwo ukończenia szkolenia wystawio-

ne przez jednostkę Państwowej wtrauy Po-
uarnej prowadzącej szkolenie, 

2) wykaz członków biorących udział w szkole-
niu. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym tojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-4/121/09 z dnia 23 lutego 
2009 r. stwierdzono niewauność § 2). 

§ 3 

tójt sminy Lewin Kłodzki w drodze zarządzenia 
określi wzory wniosków, o których mowa w § 1 
niniejszej uchwały. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym tojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-4/121/09 z dnia 23 lutego 
2009 r. stwierdzono niewauność § 3). 

§ 4 

Ekwiwalent, o którym mowa w § 1, nie przysługuje 
członkowi OwP, który za czas nieobecności w pracy 
uzyskał wynagrodzenie na podstawie odrębnych 
przepisów. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym tojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-4/121/09 z dnia 23 lutego 
2009 r. stwierdzono niewauność § 4). 

§ 5 

tykonanie uchwały powierza się tójtowi sminy 
Lewin Kłodzki. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w uycie 14 dni od daty jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEtODNICZCCA 
RADĄ sMINĄ 

 
EWA KUBIŃSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY MIĘKINIA 
NR XXXIII/330/09 

z dnia 20 lutego 2009 r. 

w sprawie wacawia wazwy uliiy w eiejsiowocii Kr piie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada sminy Miękinia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nowo powstałej ulicy połouonej w 
miejscowości Kr piie w obrębie geodezyjnym 
wsi Kr piie, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 155/12 nazwę: „Świ nedo Karo-
la”. 

2. Połouenie ulicy określa szkic sytuacyjny 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się tójtowi sminy 
Miękinia. 

§ 3 

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

PRZEtODNICZCCĄ RADĄ 
 

CZESŁAW OSIECKI 
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Załąizwik wr 1 co uihwały Racy Geiwy 
Mi kiwia wr XXXIII/330/09 z cwia 20 lunedo 
2009 r. (poz. 812) 
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UCHWAŁA RADY GMINY W PRZEWORNIE 
NR XXVI/177/09 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w sprawie usnalewia wysokocii ekwiwalewnu cla izłowków Oihonwiizyih 
Snraży Pożarwyih, knórzy uizesnwiizyli w cziaławiaih ranowwiizyih lup szko-
lewiu pożarwiizye ordawizowawye przez Pańsnwową Snraż Pożarwą lup 
                                                 deiw  

 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 
28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpouaro-
wej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) Rada sminy w Przewornie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się stawkę godzinową ekwiwalentu  pienięu-
nego za udział członków Ochotniczej wtrauy Pouar-
nej z terenu gminy Przeworno: 
1. w działaniach ratowniczych polegających na 

walce z pouarami, ze skutkami powodzi lub in-
nych klęsk uywiołowych w wysokości – 16,00, 

2. w innych działaniach ratowniczych w wysokości 
– 8,00 zł, 

3. w szkoleniach organizowanych przez PwP lub 
gminę w wysokości – 4,00 zł. 

§ 2 

Ekwiwalent wypłacany jest z buduetu sminy Prze-
worno  na podstawie wniosku podpisanego przez 
właściwego Naczelnika Ochotniczej wtrauy Pouar-
nej. 

§ 3 

Uchwała ma zastosowanie do obliczenia ekwiwa-
lentu począwszy od dnia 25 września 2008 r.,  

tj. wejścia w uycie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r.  
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpouarowej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 165,  
poz. 1015). 

§ 4 

tykonanie uchwały powierza się tójtowi sminy 
Przeworno. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w uycie z dniem ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskie-
go. 
 
 
 
 

PRZEtODNICZCCĄ 
RADĄ sMINĄ 

 
ANDRZEJ ŁUCZAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 
NR XXIV/177/09 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

zeiewiająia uihwał  Racy Geiwy Świ na Kanarzywa z cwia 12 wrzecwia 
2006 r. w sprawie wacawia Snanunu Geiwweeu Ocrockowi Poeoiy 
              Społeizwej w Świ nej Kanarzywie z sieczipą w Sieihwiiaih 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 110 ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zmiana-
mi), a takue uchwały Rady sminy Święta Katarzyna z dnia 18 lipca 1990 r. 
nr V/15/90 w sprawie utworzenia sminnego Ośrodka Pomocy wpołecznej w 
Świętej Katarzynie, Rada sminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
tojewództwa Dolnośląskiego Nr 37 –  4332  – Poz. 814 i 815 

t uchwale nr XLV/340/06 Rady sminy Święta 
Katarzyna z dnia 12 września 2006 r. w sprawie 
nadania wtatutu sminnemu Ośrodkowi Pomocy 
wpołecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w 
wiechnicach (Dz. Urz. tojewództwa Dolnośląskiego 
z 2006 r. Nr 206, poz. 3016) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 

§ 1 

t § 1 ust. 2 pkt 2 dodaje się ppkt 1 o następującej 
treści: 
1) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 
z 2009 r. Nr 1, poz. 7). 

§ 2 

t § 4 ust. 1 dodaje się pkt 6 o następującej treści: 
6) przyznawania i wypłacania świadczeń z fundu-

szu alimentacyjnego oraz podejmowania działań 
wobec dłuuników alimentacyjnych. 

§ 3 

t § 5 ust. 4 dodaje się pkt 5 o następującej treści:  
5) prowadzenia postępowania w sprawach świad-

czeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmo-
wanie działań wobec dłuuników alimentacyj-
nych, a takue wydawania decyzji administracyj-
nych w tych sprawach. 

§ 4 

tykonanie uchwały powierza się tójtowi sminy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w uycie w terminie 14 dni od 
dnia opublikowania  w Dzienniku Urzędowym to-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEtODNICZCCĄ RADĄ 
 

JERZY WOŹNIAK 
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UCHWAŁA ZARZUDU POWIATU W TRZEBNICY 
NR 5/09 

z dnia 21 stycznia 2009 r. 

w sprawie zeiawy uihwały wr 105/08 Zarzącu Powianu w Trzepwiiy z cwia 
17 drucwia 2008 r. w sprawie usnalewia rozkłacu docziw praiy apnek 
odólwocosn pwyih, cziałająiyih wa nerewie Powianu Trzepwiikiedo w roku 
                                                  2009 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) w 
związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceu-
tyczne (t.j. Dz. U. Nr 45 z 2008 r., poz. 271) Zarząd Powiatu Trzebnickiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

t uchwale Zarządu Powiatu w Trzebnicy  
nr 105/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych, działających na terenie Powiatu Trzebic-
kiego w roku 2009, wprowadza się następujące 
zmiany: 
załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

tykonanie uchwały powierza się Przewodniczące-
mu Zarządu Powiatu Trzebnickiego. 

§ 3 

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

 
Zarząd Powiatu: 
 
Przewodniczący Zarządu – Robert Adach 
 
ticeprzewodniczący zarządu – Igor Bandrowicz 
 
Arkadiusz Poprawa 
 
Piotr Okuniewicz 
 
Zygmunt tojciechowski 
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Załąizwik wr 1 co uihwały Zarzącu Powia-
nu w Trzepwiiy wr 5/09 z cwia 21 snyizwia 
2009 r. (poz. 815) 

 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
tojewództwa Dolnośląskiego Nr 37 –  4334  – Poz. 816 i 817 

816 

ZARZUDZENIE STAROSTY BO ESŁAWIECKIEGO  
NR 114.III/2009 

z dnia 18 lutego 2009 r. 

w sprawie usnalewia crecwiedo eiesi izwedo kosznu unrzyeawia czieika 
w iałocopowej plaiówie opiekuńizo-wyihowawizej wa nerewie Powianu 
                                          Bolesławieikiedo 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 
poz. 728) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się  średni miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w Domu Dziecka p.w. św. eózefa w Bole-
sławcu, prowadzonego przez Zgromadzenie wióstr 
Elubietanek – Prowincja trocławska – w 2009 
roku - w wysokości 1881,82 zł (słownie zł: jeden 
tysiąc osiemset osiemdziesiąt jeden 82/100). 

§ 2 

tykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bole-
sławcu. 

§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym tojewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

wTAROwTA BOLEwŁAtIECKI 
 

CEZARY ADAM PRZYBYLSKI
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ZARZUDZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO 
NR 4/2009 

z dnia 13 lutego 2009 r. 

w sprawie usnalewia crecwiedo eiesi izwedo kosznu unrzyeawia eieszkańia  
w Doeu Poeoiy Społeizwej w Głodowie przy ul. Nepnuwa 22/24 w Powieiie 
                                   Głodowskie w 2009 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 oraz art. 152 ust. 6 ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008 r.) 
zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania miesz-
kańca w Domu Pomocy wpołecznej w słogowie 
przy ul. Neptuna 22/24 w 2009 roku w wysokości 
2323,00  zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzie-
ścia trzy złote),  

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w uycie z dniem podjęcia,  
z mocą od następnego miesiąca przypadającego po 
miesiącu, w którym zostało opublikowane. 
 
 
 

wTAROwTA sŁOsOtwKI 
 

ANNA BROK 
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ZARZUDZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO 
NR 5/2009 

z dnia 13 lutego 2009 r. 

w sprawie usnalewia crecwiedo eiesi izwedo kosznu unrzyeawia czieika w 
iałocopowyih plaiówkaih opiekuńizo-wyihowawizyih fuwkijowująiyih 
                   wa nerewie Powianu Głodowskiedo w 2009 roku 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o po-
mocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008 r.) zarządzam, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziec-
ka w całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych funkcjonujących na terenie Po-
wiatu słogowskiego w roku 2009: 
1. w placówkach rodzinnych: 

a) Rodzinnym Domu Dziecka w słogowie –  
2001,46 zł (słownie: dwa tysiące jeden zł 
46/100), 

b) Rodzinnym Domu Dziecka w Przedmościu – 
1877,34 zł (słownie: tysiąc osiemset sie-
demdziesiąt siedem zł 34/100), 

2. w placówce socjalizacyjnej: 
a) Domu Dziecka „Pod Lipami” im. eana Kocha-

nowskiego w słogowie – 3129,30 zł (słow-

nie: trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć 
30/100). 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w uycie z dniem podjęcia,  
z mocą od następnego miesiąca przypadającego po 
miesiącu, w którym zostało opublikowane. 
 

wTAROwTA 
 

ANNA BROK 
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ZARZUDZENIE STAROSTY  WAWECKIEGO 
NR OR 0135-1/09 

z dnia 17 lutego 2009 r. 

w sprawie usnalewia crecwiedo eiesi izwedo kosznu unrzyeawia eieszkańia 
Doeu Poeoiy Społeizwej w Mirsku i Nielesnwie w 2009 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 ze zmianami) 
zarządzam, co następuje: 

 
 
 
 

§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania miesz-
kańca w Domu Pomocy wpołecznej w Mirsku w 
2009 roku w wysokości 2001,00 złotych. 

§ 2 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania miesz-
kańca w Domu Pomocy wpołecznej w Nielestnie w 
2009 roku w wysokości 2212,00 złotych. 

§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w uycie z dniem podpisania  
z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przy-
padającego po miesiącu, w którym zostało opubli-
kowane. 
 
 
 
 
 

wTAROwTA 
 

ARTUR ZYCH 
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ZARZUDZENIE STAROSTY POWIATU ŚREDZKIEGO 
NR 9/2009 

z dnia 16 lutego 2009 r. 

w sprawie usnalewia crecwiih eiesi izwyih kosznów unrzyeawia czieika w 
plaiówkaih opiekuńizo-wyihowawizyih Powianu Śreczkiedo w roku 2009 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) 
zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu 
Średzkiego w roku 2009 wynosi: 
1) Rodzinny Dom Dziecka  

nr 1 w Miękini: 2.089,88 zł 
2) Placówka Rodzinna  

nr 2 w słosce: 2.247,53 zł 
3) tielofunkcyjna Placówka  

Opiekuńczo-tychowawcza  
w Środzie Śląskiej:  2.398,14 zł 

4) Placówka tsparcia Dziennego  
w Środzie Śląskiej: 111,46 zł 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie obowiązuje od następnego miesiąca 
przypadającego po miesiącu, w którym zostało 
opublikowane. 
 

wTAROwTA 
 

SEBASTIAN BURDZY 
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ZARZUDZENIE STAROSTY POWIATU ŚREDZKIEGO 
NR 11/2009 

z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie usnalewia crecwiih eiesi izwyih kosznów unrzyeawia eieszkańia 
Doeu Opieki Carinas Arihicieiezji Wroiławskiej w Malizyiaih w roku 2009 

 Na podstawie art. 6 ust. 15 ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) 
zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
Domu Opieki Caritas Archidiecezji trocławskiej w 
Malczycach  w roku 2009 wynosi 2.146,44 zł. 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie obowiązuje od następnego miesiąca 
przypadającego po miesiącu, w którym zostało 
opublikowane. 
 

wTAROwTA 
 

SEBASTIAN BURDZY 
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ZARZUDZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO 
NR 10/2009 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie usnalewia crecwiedo eiesi izwedo kosznu unrzyeawia czieika w 
plaiówkaih opiekuńizo-wyihowawizyih wa nerewie Powianu Świcwiikiedo 
                                            w 2009 roku 

 Na podstawie art. 6 ust. 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. 
zm.) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie Powiatu Świdnickiego 
w 2009 r. 
1) w Domu Dziecka w Bystrzycy sórnej w wyso-

kości 2.812 zł; 
2) w Całodobowej Placówce Opiekuńczo-tycho-

wawczej „Chata wKwK” w Świdnicy w wysoko-
ści 2.400 zł. 

 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w uycie z dniem podpisania. 
 

wTAROwTA 
 

ZYGMUNT WORSA 
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ZARZUDZENIE STAROSTY POWIATU TRZEBNICKIEGO 
NR 13/09 

z dnia 20 lutego 2009 r. 

w sprawie usnalewia eiesi izwedo kosznu unrzyeawia eieszkańia w coeu  
poeoiy społeizwej wa nerewie powianu nrzepwiikiedo w 2009 roku 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmia-
nami) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się  miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
Domu Pomocy wpołecznej w Obornikach Śląskich 
ul. Kardynała wtefana tyszyńskiego 33, wraz z filią 
w Rościsławicach ul. Polna 43, w roku 2009 w 
wysokości  2530,99 zł.   

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w uycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

wTAROwTA 
 

ROBERT ADACH 
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 PREZES      trocław, dnia 26 lutego 2009 r.  
 URZĘDU REGU ACJI ENERGETYKI 

 OtR-4210-6/2009/3810/V-B/CP 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, 
Nr 181, poz. 1524) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,  
Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, Dz. U. z 2007 r. Nr 21 poz. 124 
oraz Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905,  Dz. U. z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1112)  i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra sospodarki z dnia 
9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kal-
kulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 193, poz. 1423), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne, 

po rozpanrzewiu wwiosku 

z dnia 12 stycznia 2009 r. 
uzupełnionego pismem z dnia 26  stycznia oraz z 24 i 25 lutego 2009 r. 

Spółczielwi Mieszkawiowej 
z siedzibą w Bielawie 

zwanej w dalszej części Przedsiębiorstwem 

posnawawiae 
 
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zeiaw  naryfy dla ciepła zatwierdzoną moją decyzją z dnia 
30 września 2008 r. nr OtR-4210-41/2008/3810/V-A/CP, która to zmiana stanowi załącznik do niniej-
szej decyzji.  
 

UZASADNIENIE 
 
wtosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działal-
ność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania ciepła ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona 
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2008 r. nr OtR-4210-41/2008/3810/V- 
-A/CP. Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 31 października 2009 r.  

t dniu 15 stycznia 2009 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. tniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo 
uzasadniło wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze zmianą ceny zakupu 
miału węglowego i energii elektrycznej. 

t trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, dokonano analizy i 
oceny skutków ekonomicznych zmiany dotychczas obowiązującej taryfy i ustalono, ue zmiana taryfy jest 
zasadna. 

Przepis § 27 ust. 1  rozporządzenia Ministra sospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło stanowi, ue:  
„t przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne działalności gospodarczej jest mouliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie okre-
ślonym w art. 47 ustawy, (…) po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian”. 
Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie  
z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moue być w kaudym czasie za zgodą 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeueli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.  
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Poniewau 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 wtrony – postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
a) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do wądu Okręgowego w tarszawie – wądu 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).  

b) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskaruonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takue zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

c) Ocwoławie wależy przesłaO wa acres Połucwiowo-Zaihocwiedo Occziału Terewowedo Urz cu Redulaiji 
Ewerdenyki z sieczipą we Wroiławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsucskiedo 49–57,  50-032 Wroiław.  

d) wtosownie do art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zosnawie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego.  

e) wtosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę tary-
fy nie wizecwiej niu po upływie 14 dni i nie później niu do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

 
 
 
 

Z upowaunienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOtO-ZACHODNIEsO 

 ODDZIAŁU TERENOtEsO 
URZĘDU REsULACeI ENERsETĄKI 

z siedzibą we trocławiu 

Jadwiga GJgJwiwa a 
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Spółczielwia Mieszkawiowa w Bielawie 
 

 
ZMIANA TARYFY D A CIEPŁA 

 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 26 lutego 2009 r. nr OtR-4210-6/2009/3810/V-B/CP 

 
 
t taryfie dla ciepła wpółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bielawie, stanowiącej załącznik do decyzji 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2008 r. nr OtR-4210-41/2008/3810/V-A/CP,  
wprowadza się następującą zmianę: 
  
– punkt 4  otrzymuje następujące brzmienie: 

„4.   Roczaje oraz wysokocO iew  
 

tysokość cen 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto* 

zł/Mt/rok 56 999,77 69 539,72 Cena za zamówioną moc  
cieplną rata miesięczna 4 749,98 5 794,98 

Cena ciepła zł/se 22,62 27,60 

Cena nośnika ciepła zł/m3 11,16 13,62  

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

 
Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie. 

 
 

ZAwTĘPCA PREZEwA 
Dw. TECHNICZNĄCH I EKwPLOATACeI 

 
RAFAŁ JANUSZKIEWICZ 

PREZEw ZARZCDU 
 

TADEUSZ DERENOWSKI 
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 PREZES    trocław, dnia 26 lutego 2009 r.  
 URZĘDU REGU ACJI ENERGETYKI 

 OtR-4210-7/2009/527/VII-C/MK 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524) oraz art. 47 ust. 2 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 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) i § 27 ust. 1 
rozporządzenia Ministra sospodarki 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), w związku z 
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

po rozpanrzewiu wwiosku 

z dnia 14 stycznia 2009 r. 
 

Zakłacu Ewerdenyki Cieplwej  
Spółka z odrawiizową ocpowieczialwociią 

z siedzibą w sórze 

posnawawiae 
 
zanwiercziO dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją z dnia 
18 października 2007 r. nr OtR-4210-36/2007/527/VII-A/MK zmienionej decyzją z dnia 25 lipca 2008 r. 
nr OtR-4210-25/2008/527/VII-B/MK, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  
 

UZASADNIENIE 
 

wtosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działal-
ność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła ustaliło taryfę dla cie-
pła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 października 2007 
r. nr OtR-4210-36/2007/527/VII-A/MK. Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 30 września 
2009 r.  

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 14 stycznia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. tniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo 
uzasadniło wzrostem kosztów paliwa technologicznego i energii elektrycznej.  

t trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, dokonano analizy i 
oceny skutków ekonomicznych zmian cen paliwa oraz kosztu energii elektrycznej i ustalono, ue wysokość 
podwyuek stanowi istotną zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodar-
czej.  

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra sospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.  

Zapisy § 27 ust. 1 cytowanego rozporządzenia stanowią, ue w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmia-
ny warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest mouliwa 
zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetycz-
ne.  
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Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z 
którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moue być w kaudym czasie za zgodą 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeueli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.  

Poniewau spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, 
a w szczególności zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz 
przemawia za tym słuszny interes wtrony – postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  

 
POUCZENIE 

 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do wądu Okręgowego w tarszawie – wądu 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 zaskaruonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takue zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Ocwoławie wależy przesłaO wa acres Połucwiowo-Zaihocwiedo Occziału Terewowedo Urz cu Redulaiji 
Ewerdenyki z sieczipą we Wroiławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsucskiedo 49–57,  50-032 Wroiław.  

3. wtosownie do art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego.  

4. wtosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę tary-
fy nie wcześniej niu po upływie 14 dni i nie później niu do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Z upowaunienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOtO-ZACHODNIEsO 
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z siedzibą we trocławiu 

Jadwiga GJgJwiwa a 
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Zakłac Ewerdenyki Cieplwej 
Spółka z odrawiizową ocpowieczialwociią 

 

ZMIANA TARYFY D A CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 26 lutego 2009 r. nr  OtR-4210-7/2009/527/VII-C/MK 

 
 
t taryfie dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej wpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
sórze, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 18 października 2007 r. nr OtR-4210- 
-36/2007/527/VII-A/MK zmienionej decyzją nr OtR-4210-25/2008/527/VII-B/MK z dnia 25 lipca 2008 
r., wprowadza się następującą zmianę:  
 
– w rozdziale  IV  Roczaje oraz wysokocO iew i snawek opłan punkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1 Cewy i snawki opłan za iiepło 
 

tysokość cen i stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto* 

zł/Mt/rok 64 465,08 78 647,40 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 5 372,09 6 553,95 

Cena ciepła zł/se 30,30 36,97 

Cena nośnika ciepła zł/m3 13,94 17,01 

zł/Mt/rok 13 782,44 16 814,58 wtawka opłaty stałej za usługi przesy-
łowe 

rata miesięczna 1 148,54 1 401,22 

wtawka opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe 

zł/se 7,52 9,17 

 

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

 
Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie. 

 

PREZEw ZARZCDU 
 

JERZY BIRECKI 
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 PREZES      trocław, dnia 27 lutego 2009 r.  
 URZĘDU REGU ACJI ENERGETYKI 

 OtR-4210-9/2009/157/VII-B/AŁ 

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.) i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra sospodarki z dnia 9 paź-
dziernika 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), 

po rozpanrzewiu wwiosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 

Wojewóczkie Przecsi piorsnwo Ewerdenyki Cieplwej w  edwiiy  
Spółka Akiyjwa 

z siedziba w Legnicy 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REsON: 000160034 
zwanego dalej Przedsiębiorstwem 

zawartego w piśmie z dnia 23 stycznia 2009 r. znak tPEC/EE/118/778/2009, 
uzupełnionego pismami z dnia 17, 24 i 26 lutego 2009 r. 

posnawawiae 
 
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzoną moją decyzją z dnia 
18 kwietnia 2008 r. nr OtR-4210-4/2008/157/VIII-A/eK, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej 
decyzji. 
 

UZASADNIENIE 
 

wtosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działal-
ność koncesjonowaną w zakresie: wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustali-
ło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona w dniu 18 kwietnia 2008 r. decyzją nr OtR-4210- 
-4/2008/157/VIII-A/eK, z okresem obowiązywania do dnia 31 maja 2009 r. 

t dniu 23 stycznia 2009 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. tniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło wzrostem cen paliw techno-
logicznych zuuywanych w procesie produkcji ciepła oraz wzrostem cen energii elektrycznej. Ponadto 
wzrosły ceny ciepła w taryfie przedsiębiorstwa „Energetyka” sp. z o.o., od którego Przedsiębiorstwo ku-
puje ciepło, a których wysokość wpłynęła na wzrost kosztów strat ciepła i nośnika ciepła stanowiących 
składnik kosztu przesyłania i dystrybucji w systemach ciepłowniczych słogowa i Lubina. 

Zapisy § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra sospodarki 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, ue w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania 
przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest mouliwa zmiana taryfy wprowadzonej 
do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne.  

t trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano analizy i 
oceny skutków ekonomicznych zmiany ceny paliw, energii elektrycznej i cen ciepła z taryfy przedsiębior-
stwa „Energetyka” sp. z o.o. oraz ustalono, ue zmiany te stanowią nieprzewidzianą i istotną zmianę wa-
runków wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz przepisami cytowanego wyuej rozporządzenia. 

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie  
z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moue być w kaudym czasie za zgodą 
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strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeueli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.  

Poniewau 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 wtrony – postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do wądu Okręgowego w tarszawie – wądu 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 zaskaruonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takue zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Ocwoławie wależy przesłaO wa acres Połucwiowo-Zaihocwiedo Occziału Terewowedo Urz cu Redulaiji 
Ewerdenyki – ul. Marszałka Józefa Piłsucskiedo 49–57, 50-032 Wroiław.  

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 tojewództwa Dolnośląskiego.  

4. wtosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę tary-
fy nie wcześniej niu po upływie 14 dni i nie później niu do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Z upowaunienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOtO-ZACHODNIEsO 

 ODDZIAŁU TERENOtEsO 
URZĘDU REsULACeI ENERsETĄKI 

z siedzibą we trocławiu 

Jadwiga GJgJwiwa a 
 

 
 
 
 
 
 

WOJEWADZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEP NEJ W  EGNICY 
Spółka Akiyjwa 

59-220  edwiia, ul. Pozwańska 48 
 

ZMIANA TARYFY D A CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 27 lutego 2009 r. nr OtR-4210-9/2009/157/VIII-B/AŁ 

 
 
t taryfie dla ciepła tojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy w.A., stanowiącej 
załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 kwietnia 2008 r. nr OtR-4210- 
-4/2008/157/VIII-A/eK, wprowadza się następującą zmianę:  
 
– w rozdziale IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT punkt 1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Cewy i snawki opłan za iiepło 
a) dla odbiorców ciepła w Legnicy 
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Grupa naryfowa B1 –  d. 
 

tysokość cen i stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 57 711,82 70 408,42 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 4 809,32 5 867,37 

Cena ciepła zł/se 24,31 29,66 

Cena nośnika ciepła zł/m3 8,96 10,93 

zł/Mt/rok 10 211,87 12 458,48 
wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 850,99 1 038,21 

wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 7,84 9,56 

 

Grupa naryfowa C1 –  d.  
 

tysokość cen i stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 57 711,82 70 408,42 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 4 809,32 5 867,37 

Cena ciepła zł/se 24,31 29,66 

Cena nośnika ciepła zł/m3 8,96 10,93 

zł/Mt/rok 15 960,88 19 479,27 
wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 330,07 1 622,69 

wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 11,87 14,48 

 

Grupa naryfowa D1 –  d.  
 

tysokość cen i stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 57 711,82 70 408,42 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 4 809,32 5 867,37 
Cena ciepła zł/se 24,31 29,66 
Cena nośnika ciepła zł/m3 8,96 10,93 

zł/Mt/rok 19 477,78 23 762,89 
wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 623,15 1 980,24 
wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 12,61 15,38 

b) dla odbiorców ciepła w Złotoryi  

Grupa naryfowa B1 – Zł. Je 
 

tysokość cen i stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 91 652,46 111 816,00 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 7 637,71 9 318,00 

Cena ciepła zł/se 31,67 38,64 

Cena nośnika ciepła zł/m3 12,81 15,63 

zł/Mt/rok 14 197,70 17 321,19 
wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 183,14 1 443,43 

wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 6,96 8,49 
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Grupa naryfowa C1 – Zł. Je 

 

tysokość cen i stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 91 652,46 111 816,00 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 7 637,71 9 318,00 
Cena ciepła zł/se 31,67 38,64 
Cena nośnika ciepła zł/m3 12,81 15,63 

zł/Mt/rok 19 424,49 23 697,88 
wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 618,71 1 974,82 
wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 12,09 14,75 

 

Grupa naryfowa B1 – Zł. Sł 
 

tysokość cen i stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 96 442,49 117 659,84 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 8 036,87 9 804,98 
Cena ciepła zł/se 34,49 42,08 
Cena nośnika ciepła zł/m3 13,31 16,24 

zł/Mt/rok 11 406,31 13 915,70 
wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 950,53 1 159,64 
wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 7,46 9,10 

 

c) dla odbiorców w Chojnowie  
 

Grupa naryfowa A1 – Cj. Gr 
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

wtawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/Mt 9 432,88 11 508,11 

wtawka opłaty za ciepło zł/se 50,06 61,07 

 

Grupa naryfowa B1 – Cj. Kj 
 

tysokość cen i stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 69 414,59 84 685,80 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 5 784,55 7 057,15 

Cena ciepła zł/se 27,93 34,07 

Cena nośnika ciepła zł/m3 11,94 14,57 

zł/Mt/rok 18 267,07 22 285,83 
wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 1 522,26 1 857,15 

wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 12,94 15,79 
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Grupa naryfowa C1 – Cj. Kj 
 

tysokość cen i stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 
zł/Mt/rok 69 414,59 84 685,80 

Cena za zamówioną moc cieplną 
rata miesięczna 5 784,55 7 057,15 

Cena ciepła zł/se 27,93 34,07 
Cena nośnika ciepła zł/m3 11,94 14,57 

zł/Mt/rok 25 719,56 31 377,86 
wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 

rata miesięczna 2 143,30 2 614,82 
wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 13,76 16,79 

 
d) dla odbiorców w słogowie  
 
Grupa naryfowa B2 – Gł. 
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 
zł/Mt/rok 24 425,02 29 798,52 

wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 2 035,42 2 483,21 

wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 9,73 11,87 

 
Grupa naryfowa C2 – Gł. 
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 
zł/Mt/rok 33 346,82 40 683,12 

wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 2 778,90 3 390,26 

wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 11,58 14,13 

 
Grupa naryfowa D2 – Gł. 
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 
zł/Mt/rok 35 095,59 42 816,62 

wtawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
rata miesięczna 2 924,63 3 568,05 

wtawka opłaty zmiennej za usługi przesy-
łowe 

zł/se 15,10 18,42 

 
 
t rozliczeniach z odbiorcami ciepła na terenie słogowa (grupa taryfowa B2 – sł., C2 – sł., D2 – sł.) 
poza stawkami opłat wymienionymi w niniejszej taryfie stosowane będą równieu: 
− cena za zamówioną moc cieplną, 
− cena ciepła, 
− cena nośnika ciepła, 
w wysokości ustalonej w taryfie przedsiębiorstwa ”Energetyka” wp. z o.o. z siedzibą w Lubinie dla od-
biorców zaopatrywanych w ciepło w postaci wody gorącej bezpośrednio z elektrociepłowni sprzedawcy 
EC-3 słogów - grupa „s1w”. 

e) dla odbiorców ciepła w Ścinawie  

Grupa naryfowa A1e – Śii.  
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 
wtawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/Mt 12 558,10 15 320,88 

wtawka opłaty za ciepło zł/se 41,29 50,37 
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f) dla odbiorców ciepła w Chocianowie  
 
Grupa naryfowa A1 – Chi. AK 
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 
wtawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/Mt 14 119,98 17 226,38 

wtawka opłaty za ciepło zł/se 44,80 54,66 
 
Grupa naryfowa A1 – Chi. Oc 
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

wtawka opłaty miesięcznej za zamówioną 
moc cieplną 

zł/Mt 12 168,08 14 845,06 

wtawka opłaty za ciepło zł/se 48,65 59,35 

 

g) dla odbiorców ciepła w Lubinie  
 
t rozliczeniach z odbiorcami ciepła na terenie Lubina stosowane będą: cena za zamówioną moc cieplną, 
cena ciepła i cena nośnika ciepła w wysokości obliczonej z taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Energety-
ka” wp. z o.o. z siedzibą w Lubinie dla grupy odbiorców LP1 oraz następujących cen tPEC w Legnicy 
w.A. ustalonych dla własnego źródła ciepła w Lubinie: 
   

tysokość cen  
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 45 348,81 55 325,55 
Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 3 779,07 4 610,46 

Cena ciepła zł/se 23,73 28,95 

Cena nośnika ciepła zł/m3 7,26 8,86 

 

wecłud wasn pująiyih wzorów: 
Cena za zamówioną moc cieplną: 
CN = 0,884 x CN1 + 0,116 x CN2 
gdzie:  
CN – cena za zamówioną moc cieplną ustalona zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia  taryfowego, 
CN1  –    cena za zamówioną moc cieplną ustalona dla własnego źródła ciepła w Lubinie, 
CN2 –   cena za zamówioną moc cieplną z taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Energetyka” wp. z o.o. z sie-

dzibą w Lubinie, 
 
Cena ciepła: 
Cc = 0,787 x Cc1 + 0,213 x Cc2 
gdzie: 
Cc  – cena ciepła ustalona zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia  taryfowego, 
Cc1 – cena ciepła ustalona dla własnego źródła ciepła w Lubinie, 
Cc2  – cena ciepła z taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Energetyka” wp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, 
 
Cena nośnika ciepła: 
Cn = 0,671 x Cn1 + 0,329 x Cn2 
gdzie: 
Cn  –  cena nośnika ciepła ustalona zgodnie z § 8 pkt 2 rozporządzenia  taryfowego, 
Cn1 –  cena nośnika ciepła ustalona dla własnego źródła ciepła w Lubinie, 
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Cn2  – cena nośnika ciepła z taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Energetyka” wp. z o.o. z siedzibą 
w Lubinie, 
wtawki opłat za usługi przesyłowe: 
 
Grupa naryfowa B3 –  u. 
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 24 269,10 29 608,30 wtawka opłaty stałej za usługi przesy-
łowe rata miesięczna 2 022,43 2 467,36 

wtawka opłaty zmiennej za usługi prze-
syłowe 

zł/se 12,82 15,64 

 

Grupa naryfowa C3 –  u. 
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 29 629,45 36 147,93 wtawka opłaty stałej za usługi przesy-
łowe rata miesięczna 2 469,12 3 012,33 

wtawka opłaty zmiennej za usługi prze-
syłowe 

zł/se 15,68 19,13 

    

Grupa naryfowa D3 –  u. 
 

tysokość stawek opłat 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto*) 

zł/Mt/rok 29 776,34 36 327,13 wtawka opłaty stałej za usługi przesy-
łowe rata miesięczna 2 481,36 3 027,26 

wtawka opłaty zmiennej za usługi prze-
syłowe 

zł/se 20,64 25,18 

*) ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22o.” 

Pozostałe zapisy taryfie nie ulegają zmianie. 
 

PREZEw ZARZCDU 
 

ARKADIUSZ JANUSZ 
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827 

  

 PREZES      trocław, dnia 27 lutego 2009 r.  
 URZĘDU REGU ACJI ENERGETYKI 

 OtR-4210-8/2009/328/VIII-A/ee 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku 
z art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, 
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) 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, 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 rozpanrzewiu wwiosku 

z dnia 16 stycznia 2009 r. 
uzupełnionego pismami z dnia 7 i 18 lutego 2009 r.  

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła  
 

„CIEPŁOWNICTWA” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Nowej Rudzie  

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REsON: 890 221 430 
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 

posnawawiae 
zanwiercziO naryf  cla iiepła 

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik  
do niniejszej decyzji, na okres co cwia  31 earia 2010 r. 

 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 
w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przed-
siębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 1 października 1998 r.:  
na wytwarzanie ciepła nr tCC/107/328/U/OT-6/98/eK, ze zmianami:  
– z dnia 24 czerwca 1999 r.  nr tCC/107A/328/U/3/99,  
– z dnia 14 sierpnia 2007 r.  nr tCC/107-ZTO/328/t/OtR/2007/MB,  
– z dnia 22 stycznia 2009 r.  nr tCC/107-ZTO-A/328/t/OtR/2009/sM,  
której wauność upływa z dniem 31 grudnia 2025 r.,  
na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/109/328/U/OT-6/98/eK, ze zmianami:  
– z dnia 24 czerwca 1999 r.  nr PCC/109A/328/U/3/99,  
– z dnia 14 sierpnia 2007 r.  nr PCC/109-ZTO/328/t/OtR/2007/MB.  
której wauność upływa z dniem 31 grudnia 2025 r.,  
w dniu 16 stycznia 2009 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 (w tym ciepła) oraz proponują okres ich obowiązywania, 
natomiast w myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa, 
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.  

t trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono, ue Przed-
siębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra sospodarki 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 ustalenia cen i stawek opłat dla pierwszego roku 
stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych z uzasad-
nionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprze-
dzającym pierwszy rok stosowania taryfy.  

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, poniewau zapewnia ochronę interesów odbiorców.  

Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez Prezesa URE na okres jednego roku, tj. do dnia 31 mar-
ca 2010 r.  

t tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do wądu Okręgowego w tarszawie – wądu 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 zaskaruonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takue zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji  w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Ocwoławie wależy przesłaO wa acres Połucwiowo-Zaihocwiedo Occziału Terewowedo Urz cu Redulaiji 
Ewerdenyki – ul. Marszałka Józefa Piłsucskiedo 49–57, 50-032 Wroiław.  

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

4. wtosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niu po upływie 14 dni i nie później niu do 45 dnia od daty jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego.  

 
 
 

Z upowaunienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOtO-ZACHODNIEsO 

 ODDZIAŁU TERENOtEsO 
URZĘDU REsULACeI ENERsETĄKI 

z siedzibą we trocławiu 

Jadwiga GJgJwiwa a 
 

 
 

CIEPŁOWNICTWO” Sp. z  o.o. w Nowej Ruczie 
57-402 Nowa Ruca, ul. Kłoczka 31/33 

 

TARYFA D A CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 27 lutego 2009 r. nr OtR-4210-8/2009/328/VIII-A/ee 

 
 

I. Poj iia snosowawe w naryfie 

Usnawa – 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, z 
2008 r. Nr 180, poz.1112 i Nr 227, poz. 1505 
oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11). 

Rozporzączewie naryfowe – rozporządzenie Ministra 
sospodarki 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). 

Rozporzączewie o fuwkijowowawiu sysneeów iie-
płowwiizyih Ministra sospodarki z dnia 15 stycznia 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funk-
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cjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 
2007 r. Nr 16, poz. 92). 

Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, opracowany przez przedsiębior-
stwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązu-
jący dla określonych w nim odbiorców w trybie 
określonym ustawą. 

Grupa naryfowa – 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. 

Przecsi piorsnwo ewerdenyizwe, sprzecawia – 
„Ciepłownictwo” wpółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie, prowadzące 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 
przesyłania i dystrybucji ciepła. 

Ocpioria –  kaudy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energe-
tycznym. 

Źrócło iiepła – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje słuuące do wytwarzania ciepła. 

SieO iiepłowwiiza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje, słuuące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych. 

Przyłąize – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowa-
dzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplne-
go. 

W zeł iieplwy – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje słuuące do zmiany rodzaju lub parame-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych. 

Opiekn – budowla lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi. 

Ukłac poeiarowo-rozliizewiowy – dopuszczony do 
stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, ze-
spół urządzeń, słuuących do pomiaru ilości i para-
metrów nośnika ciepła, których wskazania stano-
wią podstawę do obliczenia naleuności z tytułu 
dostarczania ciepła. 

Moi iieplwa – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika 
w jednostce czasu. 

Zaeówiowa eoi iieplwa – 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. 

Waruwki opliizewiowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosfe-

rycznego określona dla strefy klimatycznej, w 
której zlokalizowane są obiekty, do których jest 
dostarczane ciepło, 

b) normatywna temperatura wody.  

Nieledalwe popierawie iiepła – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycz-
nym, z całkowitym lub częściowym pominięciem 
układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez 
ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszo-
wanie pomiarów dokonywanych przez układ pomia-
rowo-rozliczeniowy. 

II. Zakres cziałalwocii dospocarizej związawej  
z zaopanrzewiee w iiepło 

„Ciepłownictwo” wpółka z o.o. prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta 
Nowa Ruda. Działalność ta prowadzona jest na 
podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki koncesji z dnia 1 października  
1998 r. na: 
– wytwarzanie ciepła nr tCC/107/328/U/OT-

6/98/eK ze zmianami: 
z dnia 24 czerwca 1999 r. nr  tCC/107A/328/ 
/U/3/99, z dnia 14 sierpnia 2007 r. nr tCC/ 
/107-ZTO/328/t/OtR/2007/MB oraz z dnia 22 
stycznia 2009 r. nr tCC/107-ZTO-A/328/t/ 
/OtR/2009/sM; 

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/109/ 
/328/U/OT-6/98/eK ze zmianami: 
z dnia 24 czerwca 1999 r. nr  PCC/109A/328/ 
/U/3/99 oraz z dnia 14 sierpnia 2007 r. nr 
PCC/109-ZTO/328/t/OtR/2007/MB. 

III. Pocział ocpioriów iiepła wa drupy naryfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego 
wyodrębnia się następujące grupy taryfowe: 
Grupa B – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest 
ze źródła ciepła sprzedawcy, za pośrednictwem 
sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 
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IV. Roczaje oraz wysokocO iew i snawek opłan 

4.1. Cewy i snawki opłan za iiepło 
 

tysokość cen i stawek 
opłat – netto 

tysokość cen i stawek 
opłat – brutto* tyszczególnienie eednostki 

srupa B 

zł/Mt/rok 69 434,50  84 710,09 Cena za zamówioną moc 
cieplną 

rata miesięczna 5 786,21 7 059,18 

Cena ciepła zł/se 25,59 31,22 

Cena nośnika ciepła zł/m3 16,00 19,52 

zł/Mt/rok 17 315,37 21 124,75 wtawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

rata miesięczna 1 442,95 1 760,40 

wtawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe zł/se 6,53 7,97 

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22o.  
 
4.1. Snawki opłan za przyłąizewie co sieii iie-

płowwiizej  

Nie przewiduje się nowych przyłączeń do sieci cie-
płowniczej w okresie obowiązywania taryfy dla 
ciepła. t przypadku wystąpienia potrzeby przyłą-
czenia odbiorców ciepła do wodnej sieci ciepłowni-
czej przedsiębiorstwo energetyczne wystąpi o za-
twierdzenie stawek opłat za przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej.  

V.  Sposóp opliizawia opłan 

Miesi izwa rana opłany za zaeówiową eoi iieplwą 
– pobierana w kaudym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za za-
mówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

Opłana za iiepło – pobierana za kaudy miesiąc, w 
którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-rozliczenio-
wego zainstalowanego na przyłączu do węzła ciepl-
nego, albo w innych miejscach rozgraniczenia eks-
ploatacji urządzeń i instalacji określonych w umo-
wie, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej. 

Opłana za wocwik iiepła – pobierana za kaudy mie-
siąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, sta-
nowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na pod-
stawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu 
określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla 
danej grupy taryfowej. 

Miesi izwa rana opłany snałej za usłudi przesyłowe 
– pobierana w kaudym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty 
stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfo-
wej. 

Opłana zeiewwa za usłudi przesyłowe – pobierana 
za kaudy 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 umowie, oraz stawki opłaty zmien-
nej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

VI. Waruwki snosowawia iew i snawek opłan 

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat 
obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościo-
wych nośnika ciepła i standardów jakościowych 
obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozpo-
rządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowni-
czych. 
t przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

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

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców, 

– niedotrzymania przez strony warunków umowy 
sprzedauy ciepła, 

– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania i naliczania bonifikat przysługujących 

odbiorcy,    
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w 
rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 

VII. Wprowaczawie zeiaw iew i snawek opłan 

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskie-
go. 
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania 
nie wcześniej niu po upływie 14 dni i nie później, 
niu do 45 dnia od daty jej opublikowania. 
tszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wy-
przedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowa-
nego ich wprowadzenia. 
 

PREZEw ZARZCDU 
 

ZDZISŁAW ZAPOTOCZNY 
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 PREZES      trocław, dnia 27 lutego 2009 r.  
 URZĘDU REGU ACJI ENERGETYKI 

 OtR-4210-14/2009/200/VIII-B/MB 

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.) i § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra sospodarki z dnia 9 paź-
dziernika 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), 

po rozpanrzewiu wwiosku 

z dnia 19 stycznia 2009 r. znak MZEC/205/09, 
uzupełnionego pismami z dnia 17 i 23 lutego 2009 r. 

Miejskiedo Zakłacu Ewerdenyki Cieplwej w Świcwiiy  
Spółka z odrawiizową ocpowieczialwociią 

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REsON: 891140930, 
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 

posnawawiae 
 
zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją z dnia 
11 września 2008 r. OtR-4210-32/2008/200/VIII-A/MB, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej 
decyzji. 
 

UZASADNIENIE 
 

wtosownie 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 11 września 2008 r. OtR-4210-32/2008/200/VIII-A/MB, z okresem 
obowiązywania do dnia 31 października 2009 r. 

t dniu 22 stycznia 2009 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. tniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło wzrostem cen energii elek-
trycznej i węgla kamiennego zuuywanych w procesie produkcji ciepła.  

Zapisy § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra sospodarki 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, ue w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków 
wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest mouliwa zmiana taryfy 
wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetyczne.  

t trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano analizy i 
oceny skutków ekonomicznych zmian cen węgla kamiennego i energii elektrycznej oraz ustalono, ue zmia-
ny te stanowią istotną zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz przepisami cytowanego wyuej rozporządzenia. 

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie  
z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moue być w kaudym czasie za zgodą 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeueli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.  
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Poniewau 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 wtrony - postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do wądu Okręgowego w tarszawie – wądu 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 zaskaruonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takue zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Ocwoławie wależy przesłaO wa acres Połucwiowo-Zaihocwiedo Occziału Terewowedo Urz cu Redulaiji 
Ewerdenyki – ul. Marszałka Józefa Piłsucskiedo 49–57, 50-032 Wroiław.  

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 tojewództwa Dolnośląskiego.  

4. wtosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę tary-
fy nie wcześniej niu po upływie 14 dni i nie później niu do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Z upowaunienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOtO-ZACHODNIEsO 

 ODDZIAŁU TERENOtEsO 
URZĘDU REsULACeI ENERsETĄKI 

z siedzibą we trocławiu 

Jadwiga GJgJwiwa a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejski Zakłac Ewerdenyki Cieplwej w Świcwiiy 
Spółka z odrawiizową ocpowieczialwociią 

 
 

ZMIANA 

TARYFY D A CIEPŁA 

 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 27 lutego 2009 r. nr OtR-4210-14/2009/200/VIII-B/MB 

 
 
t taryfie dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy wpółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Świdnicy, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 11 września 2008 
r. nr OtR-4210-32/2008/200/VIII-A/MB wprowadza się następującą zmianę:  
– t rozdziale  4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat punkt 4.1 otrzymuje brzmienie: 
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„4.1 Cewy i snawki opłan za iiepło 
 
Grupa naryfowa Za 
 

tysokość cen i stawek 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto 
zł/Mt/rok 66 381,45 80 985,37 Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 5 531,79 6 748,78 
Cena ciepła zł/se 28,69 35,00 
Cena nośnika ciepła zł/m3 7,54 9,20 

zł/Mt/rok 13 358,40 16 297,25 wtawka opłaty stałej za usługi prze-
syłowe rata miesięczna 1 113,20 1 358,10 
wtawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe zł/se 5,06 6,17 

Grupa naryfowa Zaw 

tysokość cen i stawek 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto 
zł/Mt/rok 66 381,45 80 985,37 Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 5 531,79 6 748,78 
Cena ciepła zł/se 28,69 35,00 
Cena nośnika ciepła zł/m3 7,54 9,20 

zł/Mt/rok 16 705,39 20 380,58 wtawka opłaty stałej za usługi prze-
syłowe rata miesięczna 1 392,12 1 698,39 
wtawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe zł/se 6,31 7,70 

Grupa naryfowa Zi 

tysokość cen i stawek 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto 
zł/Mt/rok 53 570,78 65 356,35 Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 4 464,23 5 446,36 
Cena ciepła zł/se 30,58 37,31 
Cena nośnika ciepła zł/m3 8,19 9,99 

zł/Mt/rok 13 246,50 16 160,73 wtawka opłaty stałej za usługi prze-
syłowe rata miesięczna 1 103,88 1 346,73 
wtawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe 

zł/se 6,27 7,65 

Grupa naryfowa Ziw 

tysokość cen i stawek 
tyszczególnienie eednostki 

netto Brutto 
zł/Mt/rok 53 570,78 65 356,35 Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 4 464,23 5 446,36 
Cena ciepła zł/se 30,58 37,31 
Cena nośnika ciepła zł/m3 8,19 9,99 

zł/Mt/rok 14 410,84 17 581,22 wtawka opłaty stałej za usługi prze-
syłowe rata miesięczna 1 200,90 1 465,10 
wtawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe zł/se 6,80 8,30 

Grupa naryfowa Zip 

tysokość cen 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto 
zł/Mt/rok 53 570,78 65 356,35 Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 4 464,23 5 446,36 
Cena ciepła zł/se 30,58 37,31 
Cena nośnika ciepła zł/m3 8,19 9,99 
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Grupa naryfowa Bh 

 

tysokość cen i stawek 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto 
zł/Mt/rok 43 593,63 53 184,23 Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 3 632,80 4 432,02 
Cena ciepła zł/se 45,72 55,78 
Cena nośnika ciepła zł/m3 7,54 9,20 

zł/Mt/rok 16 063,67 19 597,68 wtawka opłaty stałej za usługi prze-
syłowe rata miesięczna 1 338,64 1 633,14 
wtawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe zł/se 6,37 7,77 

Grupa naryfowa S 

tysokość cen i stawek 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto 
zł/Mt/rok 49 649,04 60 571,83 Cena za zamówioną moc cieplną 

rata miesięczna 4 137,42 5 047,65 
Cena ciepła zł/se 48,25 58,87 
Cena nośnika ciepła zł/m3 7,54 9,20 

zł/Mt/rok 14 193,44 17 316,00 wtawka opłaty stałej za usługi prze-
syłowe rata miesięczna 1 182,79 1 443,00 
wtawka opłaty zmiennej za 
usługi przesyłowe zł/se 5,33 6,50 

Grupa naryfowa Kw 

tysokość stawek 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto 
wtawka opłaty miesięcznej za za-
mówioną moc cieplną zł/Mt/miesiąc 5 641,82 6 883,02 

wtawka opłaty za ciepło zł/se 48,28 58,90 

Grupa naryfowa Kd 

tysokość stawek 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto 
wtawka opłaty miesięcznej za za-
mówioną moc cieplną zł/Mt/miesiąc 6 693,12 8 165,61 

wtawka opłaty za ciepło zł/se 50,65 61,79 

Grupa naryfowa M 

tysokość stawek 
tyszczególnienie eednostki 

netto brutto 
wtawka opłaty miesięcznej za za-
mówioną moc cieplną zł/Mt/miesiąc 8 322,10 10 152,96 

wtawka opłaty za ciepło zł/se 43,45 53,01 

 

* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22o” 

 
Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie. 
 
 
 

tICEPREZEw ZARZCDU 
Dw. TECHNICZNĄCH 

 
RYSZARD POPŁAWSKI 

PREZEw ZARZCDU 
 

RYSZARD SOBAŃSKI 
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POROZUMIENIE NR DO /CW/42/2008 

pomiędzy tojewodą Dolnośląskim a sminą eaworzyna Śląska 

zawarte w dniu 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie powierzewia Geiwie Jaworzywa Śląska opowiązku unrzyeawia 
dropu wojewwedo, położowedo wa nerewie Geiwy Jaworzywa Śląska 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz 
art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 
Nr 39, poz. 311 ze zm.) oraz uchwałą nr XXVII/04/09 Rady Miejskiej eawo-
rzyny Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wyrauenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy tojewodą Dolnośląskim a sminą eawo-
rzyna Śląska, 

zostało zawarte porozumienie pomiędzy: 

tojewodą Dolnośląskim, Panem Rafałem eurkowlańcem, zwanym dalej 
„tojewodą”, 
a 
sminą eaworzyna Śląska, reprezentowaną przez Pana srzegorza srzego-
rzewicza – Burmistrza eaworzyny Śląskiej, zwaną dalej „sminą”, 
następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. tojewoda powierza, a smina przyjmuje obowiązek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy  
z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 
ze. zm.) polegający na utrzymaniu grobu wojennego znajdującego się na terenie smi-
ny: 
– mogiła nieznanego uołnierza tojska Polskiego, znajdująca się na terenie cmentarza 

w eaworzynie Śląskiej przy ul. Kasztanowej. 
2. Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, naleuy w szczególności: 

1) dbanie o estetyczny wygląd obiektu i jego otoczenia w ciągu całego roku, w tym: 
utrzymanie go w czystości i porządku oraz dbałość o czytelność napisów, 

2) zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu roślinności znajdującej się w najbliu-
szym otoczeniu grobu wojennego, o którym mowa w § 1, poprzez: 
a) nasadzenia roślinności dostosowanej do otoczenia, 
b) wykonywanie bieuących zabiegów pielęgnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie 

drzew i krzewów obumarłych oraz zagrauających bezpieczeństwu ludzi lub mo-
gących spowodować uszkodzenie grobów lub innych urządzeń cmentarnych, 

3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 8 maja – Dzień Zwycięstwa, 
– 15 sierpnia – Święto tojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej, 
– 1 listopada – tszystkich Świętych, 
– 11 listopada –- Święto Niepodległości. 

4) planowanie i wykonywanie remontów obiektu będącego przedmiotem porozumie-
nia, według odrębnie zaopiniowanego zakresu prac remontowych przez tojewodę, 

5) wykonywanie innych zadań z zakresu wynikającego z bieuących potrzeb. 

§ 2 

Obowiązki wynikające z § 1 ust. 2 będą realizowane przez sminę ze środków własnych 
oraz innych źródeł. 

§ 3 

Na prace remontowe obiektów cmentarnictwa wojennego naleuy uzyskać zgodę toje-
wody. Zgoda moue być wydana po przedłoueniu: 
a) ustalonego zakresu prac, 
b) kosztorysu prac, 
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c) zezwolenia tojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków. 

§ 4 

wtrony zgodnie ustalają ue smina: 
a) bezpośrednio czuwa nad stanem grobu wojennego, 
b) w razie uszkodzenia grobu wojennego jest obowiązana zawiadomić o tym tojewodę. 

§ 5 

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony. 
2. tszelkie zmiany treści porozumienia, wymagają – pod rygorem niewauności – formy 

pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 
3. Kauda ze stron moue je rozwiązać za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze 

skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku buduetowego. 

§ 6 

1. Porozumienie wchodzi w uycie z dniem podpisania. 
2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dolnoślą-

skiego. 
3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 

dwa dla kaudej ze stron. 
 

tOeEtODA 
 

tOeEtODA DOLNOŚLCwKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 

sMINA 
 

BURMIwTRZ 
 

GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ 
 
 
 

830 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

w sprawie unworzewia wspólwej snraży eiejskiej 
zawarte w dniu 15 stycznia 2009 r. 

pomiędzy: 
1. sminą tegliniec z siedzibą w teglińcu, ul. wikorskiego 3, 59-940 tę-

gliniec, reprezentowaną przez Burmistrza sminy i Miasta tegliniec An-
drzeja Kutrowskiego, przy kontrasygnacie eolanty Zawiszy – wkarbnika 
sminy i Miasta tęgliniec, a 

2. sminą Pieńsk z siedzibą w Pieńsku, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 
Pieńsk, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i sminy Pieńsk Tade-
usza Łowickiego, przy kontrasygnacie Doroty Kozłowskiej – wkarbnika 
Miasta i sminy Pieńsk, 

o następującej treści: 
 
 

§ 1 

Porozumienie zostaje zawarte w celu utworzenia przez sminy wspólnej strauy miejskiej  
i realizacji zadania własnego polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty 
dotyczących porządku publicznego na terenie sąsiadujących ze sobą sminy tegliniec  
i sminy Pieńsk oraz w celu wspólnego wypełniania obowiązków wynikających z art. 7 
ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 2  
ust. 1 i 2, art. 3, art. 6 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strauach 
gminnych. 

§ 2 

1. Mocą zawartego porozumienia smina Pieńsk powierza od 1 stycznia 2009 roku wykony-
wanie zadań własnych w zakresie porządku publicznego, tj. zadania określonego w art. 7 
ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 2 ust. 
1 i 2, art. 3, art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strauach 
gminnych – sminie tegliniec. 
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2. smina tęgliniec mocą zawartego porozumienia przyjmuje od dnia 1 stycznia 2009 ro-
ku powierzone jej zadania, określone w ust. 1. 

§ 3 

tspólna strau miejska obejmuje swoim zasięgiem działania terytorium sminy tegliniec  
i terytorium sminy Pieńsk. 

§ 4 

1. wtrony porozumienia ustalają, ue kauda z  gmin będzie  ponosiła koszty  utrzymania 
wspólnej strauy miejskiej w wysokości po 50o z zastrzeueniem ust. 4. 

2. smina Pieńsk w terminie do ostatniego dnia kaudego miesiąca będzie przekazywała 
sminie tegliniec, z góry, miesięczną ratę dotacji rocznej na utrzymanie strauy miej-
skiej. 

3. tpływy z nałouonych kar i mandatów przekazywane będą na odrębny rachunek Urzę-
du sminy i Miasta tegliniec i rozliczane według właściwości terytorialnej  – miejsca 
popełnienia wykroczenia, w terminie miesięcznym  do  dnia  10  kaudego  następnego 
miesiąca. 

4. sminy rozliczą się w okresie kwartalnym do wysokości realnie poniesionych kosztów 
na terenie kaudej  z nich. Zakłada się iu rzeczywiście poniesione koszty funkcjonowa-
nia strauy miejskiej, związane z obsługą danej sminy mogą być inne od załouonego w 
pkt 1 poziomu. 

5. smina tegliniec będzie przekazywała sminie Pieńsk kwartalne sprawozdania finan-
sowe dotyczące wykonania wydatków na utrzymanie strauy miejskiej w terminie  
25 dni po zakończeniu kwartału. 

6. wprawozdania, o których mowa w ust. 5, sporządzane będą zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości 
buduetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781 ze zm.). 

7. Ostateczne rozliczenie środków przekazanych w ramach Porozumienia dokonane zo-
stanie zgodnie z art. 130 Ustawy o finansach publicznych. 

§ 5 

1. wtrony porozumienia ustalają, ue wspólna strau miejska podlegać będzie Radzie Miej-
skiej tęglińca. 

2. Rada  Miejska  tęglińca powinna  uwzględniać  sugestie  Rady  Miejskiej w Pieńsku 
dotyczące sposobu funkcjonowania strauy miejskiej. 

3. wtrony porozumienia wyznaczają Radę Miejską tęglińca do nadania regulaminu strauy 
miejskiej. 

4. Komendant strauy miejskiej ma obowiązek uwzględniać sugestie Burmistrza Miasta  
i sminy Pieńsk dotyczące funkcjonowania strauy miejskiej na obszarze sminy Pieńsk. 

5. wtrony porozumienia ustalają, ue strau miejska będzie działała w strukturach Urzędu 
sminy i Miasta tęgliniec. 

§ 6 

tszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny być dokonywane w formie pisemnej, 
pod rygorem niewauności. 

§ 7 

1. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. 
2. Porozumienie moue być rozwiązane przez kaudą ze stron za 6 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 
3. t przypadku rozwiązania niniejszego porozumienia strony dokonają rozliczenia majątku 

w sposób ustalony dla utrzymania strauy miejskiej określony w § 4. 
 
 

Za sminę Pieńsk 
 

BURMIwTRZ MIAwTA I sMINĄ 
 

TADEUSZ ŁOWICKI 
 
 

wKARBNIK MIAwTA I sMINĄ 
 

DOROTA KOZŁOWSKA 

Za sminę tęgliniec 
 

BURMIwTRZ sMINĄ I MIAwTA 
 

ANDRZEJ KUTROWSKI 
 
 

wKARBNIK sMINĄ I MIAwTA 
 

JOLANTA ZAWISZA 
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POROZUMIENIE NR 8/09 

zawarne w cwiu 11 lunedo 2009 r. 

pomiędzy Powianee Jelewiodórskie reprezentowanym przez: 

1. Pana eacka tłodygę       – wtarostę eeleniogórskiego 
2. Pana Pawła Kwiatkowskiego    – ticestarostę eeleniogórskiego  
przy kontrasygnacie Pani srauyny Bojęć  – wkarbnika Powiatu 
zwanym dalej „Powierzającym” 
a Miasnee Jelewia Góra reprezentowanym przez: 
Pana Marka Obrębalskiego      – Prezydenta Miasta eeleniej sóry 
przy kontrasygnacie Pani eaniny Nadolskiej – wkarbnika Miasta 
zwanym dalej „Przyjmującym” 
w sprawie powierzewia Miasnu Jelewia Góra zacań powianowej piplioneki 
pupliizwej cla powianu jelewiodórskiedo. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 
i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 
Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Powierzający przekazuje do wykonania za pośrednictwem eeleniogórskiego Centrum In-
formacji i Edukacji Regionalnej „Ksiąunica Karkonoska” w eeleniej sórze, zwanego dalej 
Ksiąunicą Karkonoską, następujące zadania na rzecz samorządowych bibliotek publicz-
nych znajdujących się na terenie powiatu jeleniogórskiego: 
• zapewnienie mieszkańcom gmin powiatu jeleniogórskiego dostępu do literatury na-

ukowej, popularnonaukowej i literatury pięknej, zbiorów regionalnych, ksiąuki mówio-
nej, prasy poprzez zakup ksiąuek oraz prenumeratę gazet i czasopism w celu uzupeł-
nienia posiadanych zbiorów, 

• kontynuacja gromadzenia i tworzenia Księgozbioru tymiennego Ksiąunicy Karkono-
skiej jako uzupełnienie oferty czytelniczej bibliotek publicznych powiatu jeleniogórskie-
go na rzecz dzieci i młodzieuy, udostępnianego bibliotekom samorządowym w postaci 
depozytu, 

• dofinansowanie części kosztów utrzymania typouyczalni Naukowej, 
• koszty opieki merytorycznej, instruktauu, doradztwa i konsultacji w zakresie rozwią-

zywania problemów organizacyjnych i merytorycznych bibliotek publicznych powiatu 
jeleniogórskiego, 

• koszty organizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, 
• świadczenie usług informacyjnych oraz udzielanie pomocy bibliotekom samorządowym 

przy opracowywaniu rocznych sprawozdań opisowych i statystycznych z działalności 
bibliotecznej. 

§ 2 

1. Na realizację powyuszego zadania Powierzający zaplanował w buduecie powiatu jele-
niogórskiego na rok 2009 dotację celową w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czter-
dzieści pięć tysięcy złotych) obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem 
ww. zadań. 

2. Zadania powierzone określone zostały zgodnie z uchwałą nr XXVI/171/07 Rady Powia-
tu eeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie buduetu powiatu jeleniogór-
skiego na 2009 rok. 

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane przelewem w trzech 
ratach na konto Urzędu Miasta w eeleniej sórze: Bank Millennium w.A. w eeleniej só-
rze, nr 29 1160 2202 0000 0000 6011 5547, w tym: 
• 15.000 zł – przelew 1 raty w terminie do 30 kwietnia, 
• 15.000 zł – przelew 2 raty w terminie do 31 sierpnia, 
• 15.000 zł – przelew 3 raty w terminie do 31 października. 
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§ 3 

Realizacja zadania powierzonego przez Ksiąunicę Karkonoską następować powinna w try-
bie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 zpóźn. zm.). 

§ 4 

1. Przyjmujący składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej buduetu 
powiatu przyznanej na realizację powierzonych zadań określonych w § 1 niniejszego 
porozumienia w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r. 

2. Powierzający zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania przyznanych na mocy 
niniejszego porozumienia środków finansowych. 

§ 5 

t przypadku niewykonania zadania Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić otrzymane środki 
finansowe na konto wtarostwa Powiatowego w eeleniej sórze, Bank Ochrony Środowiska 
w.A. Oddział Operacyjny w eeleniej sórze, nr 90 1540 1199 2036 8064 8820 0001  
w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. 

§ 6 

1. t uzasadnionych przypadkach dopuszcza się mouliwość zmiany zakresu rzeczowego  
i finansowego w czasie trwania porozumienia za zgodą stron. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane tylko w aneksie do poro-
zumienia w formie pisemnej. 

§ 7 

Zadania, o których mowa w § 1, niniejszego porozumienia, będą realizowane do dnia  
31 grudnia 2009 r. 

§ 8 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego. 

§ 9 

Niniejsze porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
po dwa otrzymuje kauda ze stron oraz Dolnośląski Urząd tojewódzki we trocławiu w 
celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym tojewództwa Dolnośląskiego. 
 

Miasto eelenia sóra 
 

PREZĄDENT MIAwTA  
 

MAREK OBRĘBALSKI 
 
 

wKARBNIK MIAwTA 
 

JANINA NADOLSKA 

Powiat eeleniogórski 
 

wTAROwTA 
 

JACEK WŁODYGA 
 
 

tICEwTAROwTA 
 

PAWEŁ KWIATKOWSKI 
 

wKARBNIK POtIATU 
 

GRAGYNA BOJĘO 
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SPRAWOZDANIE 

z praiy Koeisji Bezpieizeńsnwa i Porzącku przy Snarociie Jaworskie za rok 
                                                  2008 

 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Postanowieniem wtarosty eawor-
skiego nr 1/2007 z dnia 8 stycznia 2007 roku oraz uzupełniona Postanowieniem  
nr 5/2007 z dnia 14 czerwca 2007 roku, na podstawie art. 38a ust. 1 i ust. 5 pkt 1–9 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1592). słównym zadaniem Komisji jest realizacja zadań wtarosty w zakresie porząd-
ku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w ramach zwierzchnictwa 
nad powiatowymi słuubami, inspekcjami, strauami oraz zadań z tego zakresu określonych 
w ustawach. 

wkład Komisji przedstawiał się następująco: 
– wtanisław Laskowski – wtarosta eaworski – Przewodniczący 
– Michał Lenkiewicz – ticestarosta eaworski, radny, delegowany przez Radę Powiatu w 

eaworze, 
– Marek Zieliński – radny, Przewodniczący Komisji Rozwoju sospodarczego, Bezpie-

czeństwa, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, delegowany przez Radę Powiatu w ea-
worze, 

– Mirosław Koluszko – radny Rady Miejskiej w eaworze, Przewodniczący Komisji Po-
rządku Publicznego i wtatutu – delegowany przez samorząd sminy eawor, 

– eacek Machynia, ticeburmistrz Bolkowa – delegowany przez samorząd Miasta i smi-
ny Bolków, 

– Maciej Płóciennik – Komendant Powiatowy PwP w eaworze, 
– Krzysztof eaworski – Komendant Powiatowy Policji w eaworze, 
– Leszek Drabczyk – ekspert Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wekcji Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w eaworze, 
– Artur wocha – Z-ca Prokuratora Rejonowego w eaworze – delegowany przez Prokura-

tora Okręgowego w Legnicy. 

Osoby biorące udział w pracach Komisji z głosem doradczym: 
– eanusz Holicki – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w eaworze 
– Mirosław Drozd – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w eaworze, 
– ean werafin – Prezes Powiatowego Związku OwP w eaworze, 
– Mariola Labryga – Komendantka Ochotniczego Hufca Pracy w eaworze, 
– Renata tęgiel – inspektor tydziału Organizacyjnego i wpraw Obywatelskich wtaro-

stwa Powiatowego. 

Koeisja przyj ła w plawie praiy wa 2008 rok wasn pująie neeany: 

1. Zaopiniowanie projektu buduetu powiatu jaworskiego na rok 2008 w zakresie bez-
pieczeństwa. 

2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w roku 2007. 
3. Przyjęcie planu pracy na rok 2008. 
4. Przyjęcie „Informacji o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Poprawy Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na Lata 2007– 
–2010” za rok 2007. 

5. Zapoznanie się z informacją Referatu ds. Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich 
o mouliwościach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na potrzeby bez-
pieczeństwa. 

6. Ocena działalności Komendy Powiatowej Policji w eaworze w roku 2007.  
7. Ocena działalności Komendy Powiatowej Państwowej wtrauy Pouarnej w eaworze  

w roku 2007 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i zagroueniach w zakresie 
ochrony przeciwpouarowej powiatu jaworskiego. 

8. Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych przez Powiatowe Centrum 
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w eaworze, 
wśród młodzieuy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu jaworskiego, na temat do-
stępności narkotyków oraz spouywania alkoholu. 

9. Ocena bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, akty wan-
dalizmu i dewastacji mienia oraz wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania. 

10. Ocena potrzeb sprzętowych i działań mających na celu pozyskanie nowego sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PwP w eaworze, doposauenie tele-
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informatyczne Powiatowego wtanowiska Kierowania, a takue potrzeby sprzętowe 
Komendy Powiatowej Policji w eaworze. 

11. Zaopiniowanie projektu buduetu powiatu na rok 2009 w zakresie zadań wtarosty do-
tyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

tstępnie planowane: Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2008 oraz przyjęcie 
informacji o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na Lata 2007–2010” za rok 2008 – 
przełouono na styczeń 2009 roku, w celu pozyskania pełnych danych za rok 2008. 

W iiądu 2008 roku Koeisja ocpyła 4 posieczewia. 
Pierwsze, posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 14 stycznia 2008 roku, podczas którego 
Komisja pozytywnie oceniła projekt buduetu powiatu na rok  2008 w zakresie bezpie-
czeństwa. Propozycje przedstawił wtarosta wt. Laskowski, a dotyczyły one głównie na-
kładów na  dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ko-
mendy Powiatowej PwP w eaworze w wysokości 150.000 zł oraz 50.000 złotych dla 
Komendy Powiatowej Policji w eaworze na zakup radiowozów w systemie programu 
„wponsoring 2008” i  sprzętu komputerowego. Komisja z aprobatą przyjęła propozycje. 
(t konsekwencji, Powiat eaworski dofinansował zakup wozu strauackiego kwotą 
200.000 zł. Decyzję taką podjął Zarząd Powiatu w lipcu 2008 r.). t trakcie dyskusji nad 
kolejnym punktem posiedzenia, tj. przyjęciem informacji o realizacji Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa, głos zabierano w sprawach wychowania  w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi, dodatkowych patroli policyjnych, finansowanych przez sminę eawor, 
a takue bezpieczeństwu na drogach przebiegających przez powiat. Duuo czasu poświęco-
no stanowi technicznemu obiektów zabytkowych w powiecie, pod kątem istnienia i funk-
cjonowania  Zespołu Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego w wtarostwie.  Komi-
sja z duuym zainteresowaniem zapoznała się z materiałem przygotowanym przez resorto-
wy tydział wtarostwa dotyczącym pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawę 
stanu bezpieczeństwa oraz  o pomocy rzeczowej i finansowej ze strony samorządów 
gminnych i powiatowego na rzecz bezpieczeństwa w roku 2007. t ostatnim punkcie po-
siedzenia Komisja przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2007. 

Kolejne posiedzenie Komisja  odbyła w dniu 28 marca 2008 roku, na którym przyjęła 
sprawozdania z pracy Komendy Powiatowej Policji  oraz Komendy Powiatowej Państwo-
wej wtrauy Pouarnej. Podczas dyskusji rozmawiano o  konieczności spotkań z dzielnico-
wymi, szczególnie w zakresie działań prewencyjnych, kradzieuy samochodów, o przemo-
cy w placówkach oświatowych, a takue o interwencjach w stosunku do osób pod wpły-
wem alkoholu. Powrócił temat policyjnej izby zatrzymań oraz finansowania Izby ty-
trzeźwień w Legnicy, dewastacji mienia publicznego, wandalizmu,  porządku panującym 
w mieście eaworze i wałęsających się psów. Informacja o działalności Komendy Powia-
towej Policji została przyjęta jednogłośnie.  Przy omawianiu działalności Komendy Powia-
towej PwP dyskutowano o wyposaueniu w sprzęt specjalistyczny, o zagroueniach, z jakimi 
strauacy spotykają się na terenie powiatu oraz o wykorzystaniu fantoma do szkoleń w 
udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom pouarów i wypadków drogowych. 
Komisja interesowała się przeglądami przewodów kominowych i piecyków gazowych, 
pod kątem zatruć tlenkiem węgla. wprawozdanie zostało pozytywnie ocenione przez Ko-
misję, która podsumowała posiedzenie przyjęciem planu pracy na rok 2008. 

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy wtaroście eaworskim odbyło 
się w dniu 1 października 2008 roku i zostało zdominowane przez  omówienie wyników 
badań ankietowych przeprowadzonych przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psycholo-
giczno-Pedagogicznego i Doradztwa  Metodycznego w eaworze. tyniki przedstawiła Dy-
rektor Centrum – Pani Bogusława Kałuuna. Badanie dotyczyło problemu uzaleunień wśród 
młodzieuy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu jaworskiego. Badaniom anonimowym, 
na podstawie przygotowanej wcześniej przez Centrum ankiety, poddanych zostało 1880 
uczniów uczęszczających do 52 klas gimnazjalnych i 43 klas szkól ponadgimnazjalnych 
na terenie powiatu. Celem badań była ocena zagrouenia od alkoholu i papierosów wśród 
młodzieuy, poznanie miejsc, okoliczności i dostępności środków uzaleuniających, a przy-
gotowany materiał  był podstawą  konferencji powiatowej, która odbyła się w dniu 5 li-
stopada 2008 r. 

Po przedstawieniu wyników badań w dyskusji, jaka się rozwinęła, przewijał się temat 
miejsc spouywania alkoholu i zauywania narkotyków. Uczestnicy wskazali, iu takimi miej-
scami w eaworze są okolice parków, szkół, dyskotek i ue jest potrzeba szybszej reakcji ze 
strony słuub porządkowych, a takue wyrywkowe kontrole w szkołach. 
Członkowie Komisji uznali wyniki badań za wstrząsające, szczególnie dane dotyczące spo-
uywania alkoholu. Autorzy badań deklarowali, ue wyniki badań zostaną opracowane dla 
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kaudej szkoły osobno, aby jak największa ilość zainteresowanych mogła się z nimi zapo-
znać.  Podobnie opublikowane zostaną wyniki ogólne.  
Potwierdziła się potrzeba organizowania czasu wolnego młodzieuy w szkołach w ramach  
zajęć pozalekcyjnych,  z nastawieniem na sport i turystykę, działalność artystyczną oraz 
na poszczególne przedmioty szkolne. 

Drugim punktem posiedzenia Komisji w dniu 1 października były potrzeby sprzętowe  dla 
Policji i Państwowej wtrauy Pouarnej. Tematy te zreferowali komendanci obu słuub, a Ko-
misja przyjęła te informacje z duuym zrozumieniem. 

Na ostatnim posiedzeniu w roku 2008 Komisja zebrała się w dniu 19 grudnia, aby ocenić 
projekt buduetu powiatu jaworskiego na rok 2009 w zakresie bezpieczeństwa oraz aby 
przyjąć informację Komendy Powiatowej Policji o aktach wandalizmu i dewastacji mienia 
na terenie powiatu  w roku 2008. Projekt buduetu oceniono pozytywnie, szczególnie pla-
ny zakupu  operacyjnego samochodu terenowego dla Państwowej wtrauy Pouarnej, wypo-
sauenia specjalistycznego na Powiatowym wtanowisku Kierowania. t projekcie buduetu 
Powiatu nie zaplanowano wstępnie dofinansowania tych inwestycji, ze względu na duue 
wydatki na PwP w roku 2008, jednakue nie jest to ostateczna decyzja i jeueli pojawią się 
takie mouliwości, zakup samochodu operacyjnego będzie mógł być dofinansowany. Inna 
sytuacja ma się w stosunku do Komendy Powiatowej Policji. Na rok 2009 zaplanowano 
52.000 zł, w tym na dofinansowanie zakupu kolejnych radiowozów, sprzętu komputero-
wego i nagród dla dzielnicowych, wyróunionych w plebiscycie prasowym przez mieszkań-
ców Powiatu. Komisja uznała, na wniosek ticestarosty M. Lenkiewicza, iu tego typu 
promocja pracy funkcjonariuszy Policji zdaje egzamin i warta jest kontynuacji. 
Zaproponowano takue, aby podobnie nagradzani byli  strauacy, wyróuniający się w słuubie 
lub za  wybitne akcje ratunkowe.  

Komisja w okresie roku 2008 zrealizowała wszystkie zaplanowane tematy, które wzbu-
dzały troskę lub duue zainteresowanie ze względu na wagę problemów. 
 

wTAROwTA eAtORwKI 
 

STANISŁAW  LASKOWSKI 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieuące i z lat ubiegłych oraz załączniki mouna nabywać: 

1) w punktach sprzedauy: 

– Dolnośląskiego Urzędu tojewódzkiego we trocławiu, 50-951 trocław, pl. Powstańców tarszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu tojewódzkiego we trocławiu Delegatura w eeleniej sórze, 58-506 eelenia sóra, ul. tiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

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

– Dolnośląskiego Urzędu tojewódzkiego we trocławiu Delegatura w tałbrzychu, 58-300 tałbrzych, ul. włowackiego 23a–24,  

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

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

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