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UCHWAŁA NR LIX/665/10
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany:
Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,
poz. 1759, Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, Dz. U z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
Dz. U z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.
1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157
poz. 1241, Dz. U z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz.
146) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U.
z 2005 r. Nr 238, poz. 2390, Dz. U z 2006
Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007 r.
Nr 192, poz. 1394, Dz. U. z 2009 r., Nr 31, poz.
206, Nr 97 poz. 804, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz.
474), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji, rozumie się przez to dotacje celowe
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonym
przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
2) zabytku, rozumie się przez to zabytek zdefiniowany w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy Miasto
Brzeg, wpisany indywidualnie do rejestru zabytków prowadzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) ustawie, rozumie się przez to ustawę d dnia
23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami),
4) gminie, rozumie się przez to Gminę Miasto
Brzeg.

§ 2.1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, jeżeli:
1) zabytek znajduje się w złym stanie technicznym,
2) zabytek posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe dla Gminy.
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa
w art. 71 ust. 1 Ustawy.
3. Dotacja może być udzielona na:
1) nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia
wniosku o udzielenie dotacji,
2) nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały zakończone
w roku poprzedzającym rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
4. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować
nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami.
§ 4.1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych, o których
mowa w § 3.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość
historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem
technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może
być udzielona w wysokości do 100 % nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku
wynikający ze zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjęcia interwencyjnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku, dotacja może być również udzielona
do wysokości 100 % nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.
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4. Dotacja nie może zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez
Gminę i inne uprawnione organy wynosi 100%
nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
§ 5.1. Udzielenie dotacji może nastąpić na
podstawie pisemnego wniosku.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem
ust. 3, załącza się:
1) dokument potwierdzający wpis zabytku do
rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
3) opis i zakres prac lub robót, harmonogram
oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac
lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku
nieruchomym lub program prac, gdy wniosek
dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji
przez inne podmioty lub informację o wnioskach
o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji obejmującej
nakłady określone w art. 77 pkt 1-6 Ustawy nie
załącza się dokumentów wymienionych w ust. 2
pkt 4 i pkt 5.
4. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały zakończone
w roku poprzedzającym rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji, załącza się:
1) dokument potwierdzający wpis zabytku do
rejestru zabytków,
2) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
3) opis i zakres przeprowadzonych prac lub
robót, harmonogram oraz kosztorys przeprowadzonych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich
finansowania,
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku
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nieruchomym lub program prac, gdy wniosek
dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów,
7) potwierdzoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z wykonawcą robót i prac oraz dokumentu potwierdzającego wyłonienie tego wykonawcy na podstawie
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
jeżeli zastosowanie tych przepisów jest uzasadnione
wartością zadania.
8) potwierdzoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię końcowego protokółu odbioru robót i prac,
9) potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur/rachunków za wykonane prace lub roboty wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty.
5. Do wniosku o udzielenie dotacji, o której
mowa w § 2 ust. 3 pkt 2) obejmującej nakłady
określone w art. 77 pkt 1-6 Ustawy załącza się
dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1), 2),
4), 5), 6) i 7) oraz potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur/rachunków za wykonanie prac z zakresu, o którym mowa w art. 77 pkt 1-6 Ustawy
wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie
zapłaty.
6. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do
wniosku o udzielenie dotacji winien załączyć informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed
dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie
i według zasad określonych odrębnymi przepisami.
7. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 6.1. Wnioski o dotację, zawierające wszystkie dokumenty, określone w § 5 składa się Burmistrzowi Miasta Brzegu w terminie do dnia 30
września roku poprzedzającego rok przyznania
dotacji.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma
zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne konieczne w celu zachowania zabytku, o których mowa w § 4 ust. 3.
3. Wnioski zweryfikowane przez Burmistrza
Miasta Brzegu, po złożeniu przez wnioskodawcę
oświadczenia o posiadaniu wkładu własnego, na
wykonanie prac objętych wnioskiem, w przypadku
wniosków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1,
stanowią podstawę do przygotowania projektów
uchwał Rady Miejskiej o udzieleniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom, w miarę posiadanych
w budżecie środków na ten cel.
4. W uchwale Rady Miejskiej przyznającej dotację, określa się nazwę otrzymującego dotację,
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prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji, wyrażoną również procentowo w stosunku do wartości zadania według zakresu określonego w złożonym wniosku.
5. Uchwałę, o której mowa w ust. 4, ogłasza
się na stronie internetowej gminy Miasto Brzeg.
§ 7. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania oraz - w przypadku, o którym mowa
w § 2 ust. 3 pkt 1- zobowiązanie do wyłonienia
wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli zastosowanie tych przepisów jest uzasadnione wartością zadania.
2) wysokość dotacji i tryb jej płatności,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłużej niż
do 31 grudnia danego roku budżetowego,
4) sposób kontroli należytego wykorzystania dotacji, oraz zobowiązanie ubiegającego się o dotację
do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia
niezbędnej dokumentacji,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, termin zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie
lub w nadmiernej wysokości zgodnie terminami
określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.
1240 z późniejszymi zmianami).
§ 8.1. W celu rozliczenia dotacji podmiot, któremu udzielono dotacji, składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi Miasta Brzegu.
2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1,
stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 9. W przypadku stwierdzenia:
1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości podmiot, któremu udzielono dotacji
ma obowiązek jej zwrotu wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym umową, o której
mowa w § 7.
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§ 10. Traci moc uchwała Nr LIV/455/06 Rady
Miejskiej w Brzegu z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
uchwała Nr NLII/564/09 Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 22 grudnia 2009 r w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/455/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia
29 września 2006 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIX/665/10
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI
NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW.
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
1. NAZWA ZABYTKU:
...........................................................................................................................
........................................................................................................ ...................
2. Nr w rejestrze zabytków:
..................................................................................................... ...........................
3. Wpis z dnia:
............................................................................................................................. ...
4. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU
............................................................................................................................. ...
B. WNIOSKODAWCA
1. PEŁNA NAZWA
............................................................................................................................. ...
2. ADRES/SIEDZIBA
……………………..…...................................................................................................
3. NIP .....................................................................................................................
4. REGON ................................................................................................................
5. FORMA PRAWNA ..................................................................................................
5. NAZWA I NUMER REJESTRU ................................................................................
…………………………………………………………………………………………….......................
6. DATA WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI …..............................................................
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7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY:
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
8. NAZWA BANKU I NUMER KONTA WNIOSKODAWCY ...........................
............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...
9. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)
.............................................................................................................. ..................
C. UZYSKANE POZWOLENIA:
pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku*):
a) wydane przez: ................................................................................................
b) numer: ..........................................................................................................
c) data .............................................................................................................
2. pozwolenia na budowę*):
a) wydane przez: ...............................................................................................
b) numer: ............................................................................................... ..........
c) data: ............................................................................................................
II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT KOSZTY REALIZACJI
Nr pozycji kosztorysu

Zakres rzeczowy

Koszty
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B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT

C. TERMIN REALIZACJI
1. Termin rozpoczęcia/Przewidywany termin rozpoczęcia:
2. Termin zakończenia/Przewidywany termin zakończenia:
D. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT:
Źródła sfinansowania prac lub robót
Ogółem

Kwota

Udział w całości kosztów
100 %

Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca z budżetu Gminy Miasto Brzeg
Udział środków własnych
Udział środków z budżetu państwa
Udział środków z innych źródeł
III. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW
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IV. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW
1. aktualny wypis z rejestru zabytków
2. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku
3. harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót
4. pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac (jeżeli jest wymagane)
5. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane)
6. informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na
zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dz. u. 123 poz. 1291) – dotyczy tylko przedsiębiorców
7. inne

V. PODPISY
W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do wydatkowania przyznanych środków na
realizację wskazanego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Miejscowość, data ....................................................................

(pieczęć wnioskodawcy)

Dotacje przyznawane są na zasadach określonych w uchwale nr ………../2010 r. Rady Miejskiej Brzegu dnia …………… 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
*) W przypadku gdy wniosek dotyczy dotacji o której mowa w § 5 ust. 3 uchwały nr ………………/2010 r.
Rady Miejskiej w Brzegu dnia …………. 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, we wskazanych
polach należy wpisać „nie dotyczy”.
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Poz. 1140
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIX/665/10
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI

........................................................................................................ ...............................
(nazwa zadania)
realizowanego w okresie od .............................................. do ............................................
na podstawie umowy zawartej w dniu ........................................................., pomiędzy Gminą Miasto Brzeg, a
........................................................................................................ ...............................
(imię i nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
1. Opis zrealizowanego zadania, wymierne rezultaty realizacji
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....
........................................................................................................................... ......
II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
A. INFORMACJA O WYDATKACH PRZY REALIZACJI ZADANIA
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym

....................................................... zł

W tym:
- koszty pokryte z uzyskanej dotacji
- środki własne

....................................................... zł
....................................................... zł

B. KOSZTY ZE WZGLĘDU NA TYP KOSZTÓW
Lp.

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

W tym z dotacji

C. KOSZTY ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Źródło
Koszty pokryte z dotacji
Środki własne
Inne źródła
Ogółem

w zł

%
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D. ZESTAWIENIE RACHUNKÓW
Lp.

Numer faktury lub
rachunku

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł W tym ze
środków
dotacji

1. Do sprawozdania dołączyć należy kserokopie wszystkich rachunków, faktur które opłacone zostały
w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz dokumenty potwierdzające dokonanie
tych płatności.. Oryginały rachunków, faktur należy przechowywać przez 5 lat i udostępnić podczas
ewentualnie przeprowadzanych czynności kontrolnych.
2. Oświadczenia i podpisy:
1) Niniejszym oświadczam, że środki publiczne otrzymane od Gminy Miasto Brzeg zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
2) Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

................................................. .
data

...............................................................
pieczęć i podpisy

Adnotacje urzędowe
Potwierdzenie przyjęcia sprawozdania:
………………………………….
(data i podpis)
Akceptacja całości sprawozdania pod względem merytorycznym i finansowym:

..................................
(data i podpis)

1
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UCHWAŁA NR XLIV/337/2010
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚL
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
na terenie Gminy Gorzów Śląski w ramach pomocy de minimis.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 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 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.
Dz. U. Nr 95, poz. 613) Rada Miejska w Gorzowie
Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe warunki
udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia
28 grudnia 2006 r.).
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom działającym w sektorach wymienionych w art. 1 ust. 1 od lit. a do lit. h ww.
rozporządzenia.
§ 2.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nowo wybudowane budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem
wykorzystywania ich do tej działalności,
2) w przypadku rozbudowy istniejącego budynku związanego z prowadzoną działalnością
gospodarczą zwolnienie dotyczy wyłącznie powierzchni rozbudowanej części budynku,
3) budynki wcześniej niewykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku
rozpoczęcia prowadzenia w nich działalności przez
podatnika pod warunkiem poniesienia nakładów
inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, bądź
rozbudową przedsiębiorstwa.
2. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości
podlegają budynki, których budowa została zakończona po wejściu w życie niniejszej uchwały.

3. Zwolnienia, o których mowa w § 1 uchwały,
przysługują również w stosunku do inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Gorzów Śląski
w 2010 r., po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku i dokumentów, o których mowa w § 5.
4. Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich
części zajętych na działalność handlową.
5. Kwota zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od
nieruchomości nie może przekroczyć 50 % kwoty
należnego podatku od nieruchomości obliczonego
w skali roku.
6. Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez
2 lata, liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek
i dokumenty, o których mowa w § 5.
§ 3.1. Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie
do budynków, na których wybudowanie poniesiono
udokumentowane nakłady inwestycyjne.
2. Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcy,
który posiada zadłużenie wobec Gminy Gorzów
Śląski z jakiegokolwiek tytułu.
§ 4.1. Wartość pomocy de minimis przyznanej
przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały
wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej
w innych formach i z innych źródeł w okresie
3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty
stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto.
2. Wartość pomocy de minimis przyznanej
przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu
drogowego na podstawie niniejszej uchwały wraz
z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych
formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej
równowartość 100.000 euro brutto.
§ 5. Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia
jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku oraz załączenie do wniosku następujących dokumentów:
1. tytułu prawnego do nieruchomości objętej
pomocą;
2. pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu
potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania;
3. potwierdzenia wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej;
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4. zestawienia dokumentów potwierdzających
poniesione nakłady na budowę obiektu objętego
zwolnieniem lub ich uwierzytelnionych kserokopii;
5. innych dokumentów, o które wystąpi organ
podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie
prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.
§ 6.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć
do wniosku o którym mowa w § 5:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
b) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w przypadku gdy przedsiębiorca nie otrzymał
takiej pomocy w ciągu roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć pozostałe informacje określone w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do wniosku
dokumentów, o których mowa w ust. 1 nie nabywa
prawa do zwolnienia.
§ 7.1. Przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania
i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych
informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny
prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.
2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia
obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania
stopnia wykorzystania pułapu pomocy de minimis
określonego w § 4 uchwały. W przypadku gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.
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mości, a przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia
zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę.
2. O utracie praw do zwolnienia, przedsiębiorca
korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.
3. Prawo do zwolnienia wygasa:
1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od
nieruchomości;
2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;
3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;
4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;
5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez
właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od
podatku od nieruchomości;
6) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień
wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z któregokolwiek tytułu wobec Gminy Gorzów Śląski.
§ 9. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia
2013 r.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XI/64/2004 Rady
Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
i tworzących nowe miejsca pracy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śl.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

§ 8.1. W przypadku niespełnienia warunków
określonych niniejszą uchwałą następuje utrata
uprawnień do zwolnienia od podatku od nierucho-

Przewodniczący Rady
Roman Neugebauer

2

1142*
3

UCHWAŁA NR XLIII/220/10
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495;
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz.

666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
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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,
Nr 172, poz. 41 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. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada
Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kamiennik, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych na
terenie Gminy Kamiennik, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kamiennik.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kamiennik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Aleksander Słonina

*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę
Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu – skarga Nr NK.III-KN-0914-12/2010
z dnia 17 sierpnia 2010 r.
Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/220/10
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamiennik dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości i terenach
użytku publicznego,
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2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego,
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów,
5) innych wymagań wynikających z gminnego
planu gospodarki odpadami,
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe oraz wymagań dotyczących utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej,
7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez
to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych,
2) odpadach komunalnych – rozumie się przez
to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
3) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
4) odpadach wielkogabarytowych – należy przez
to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być
umieszczane w typowych pojemnikach ze względu
na swoje rozmiary i masę, np. stare meble, sprzęt
gospodarstwa domowego, wózki itp.,
5) odpadach niebezpiecznych – należy przez to
rozumieć odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251
z późn. zm.),
6) odpadach z remontów - należy przez to rozumieć frakcje odpadów powstających w wyniku
remontów w gospodarstwach domowych,
7) przedsiębiorstwie wywozowym – należy
przez to rozumieć przedsiębiorstwo będące gminną
jednostką organizacyjną lub podmiot posiadający
zezwolenie Wójta Gminy Kamiennik na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
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8) psach ras uznawanych za agresywne – należy przez to rozumieć rasy psów określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne,
9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
10) właścicielach nieruchomości – należy przez
to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
11) zbiornikach bezodpływowych – należy przez
to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich
powstawania,
12) zwierzętach domowych – należy przez to
rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt, zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub
innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie
hodowane w akwarium,
13) zwierzętach gospodarskich – należy przez to
rozumieć zwierzęta w rozumieniu ustawy z dnia 29
czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości i terenach
użytku publicznego
§ 2.1. Na właścicielach nieruchomości ciąży
obowiązek:
1) wyposażenia każdej zabudowanej nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia
odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery,
worki na śmieci i inne), których liczba i wielkość
musi być adekwatna do liczby stałych mieszkańców, liczby osób przebywających czasowo oraz
odpadów powstających w wyniku prowadzonej
działalności (z obowiązku gromadzenia odpadów
zwolnieni są właściciele niezabudowanych działek
budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy pod
warunkiem, że na działce tej nie jest prowadzona
działalność gospodarcza),
2) utrzymywania ww. urządzeń w należytym
stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym,
umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód
i nie powodującym zagrożeń dla zdrowia ich użytkowników oraz uciążliwości dla sąsiednich posesji,
3) gromadzenia w ww. urządzeniach odpadów
komunalnych oraz przekazywania odpowiedniemu
przedsiębiorstwu wywozowemu,
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4) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych takich jak: opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury,
5) wyodrębnienia ze strumienia odpadów komunalnych metali, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających
biodegradacji, odpadów z remontów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii
i akumulatorów, przeterminowanych leków.
2. Mycie pojazdów mechanicznych, poza myjnią
samochodową, może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że ścieki odprowadzane
są do kanalizacji lub do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
Drobne naprawy pojazdów na terenie nieruchomości mogą odbywać się w sposób nie powodujący
uciążliwości dla otoczenia i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
3. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zlikwidowania dzikiego wysypiska śmieci znajdującego się na jego terenie.
4. Właścicielom nieruchomości zabrania się:
1) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli,
2) mycia pojazdów samochodowych na ulicach,
chodnikach, w lasach oraz w pobliżu jezior i rzek,
3) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.
4. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż
ulicy, po opadach mają obowiązek uprzątnąć błoto,
śnieg oraz lód z powierzchni chodników oraz innych
części nieruchomości służących do użytku publicznego nie stanowiących pasa jezdni, położonych
wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten powinien
być realizowany poprzez:
1) odgarnięcie błota, śniegu oraz lodu w miejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz
pieszych,
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej
ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
- Obowiązek, o którym wyżej mowa w ust. 1
dotyczy również bezzwłocznego usuwania nawisów
(sopli) lodu i śniegu z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika.
5. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż
ulicy, przy chodnikach, mają obowiązek przycinania
gałęzi drzew rosnących na ich nieruchomości
w sposób zapewniający bezpieczny ruch pieszych
i pojazdów.
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Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz drogach publicznych
oraz rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 3.1. Urządzenia przewidziane do gromadzenia
odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamiennik:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110, 120,
240 l - w zabudowie jednorodzinnej (pojemniki 110
i 120 l dla gospodarstw domowych i przedsiębiorców do 12 osób, powyżej 12 osób pojemniki 240 l),
2) kosze na odpady o pojemności 10 – 50 l, poustawiane w miejscach publicznych, w szczególności na przystankach komunikacyjnych oraz innych
terenach użytku publicznego Gminy Kamiennik,
3) kontenery KP – 7 i pojemniki 1100 l przystosowane do wywozu specjalistycznymi samochodami - w zabudowie wielorodzinnej oraz w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 12 osób.
- Do gromadzenia zwiększonej ilości odpadów
komunalnych, oprócz typowych pojemników wskazanych w pkt 1 i 2, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane worki, oznakowane logo
przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór
odpadów komunalnych.
2. Urządzenia przeznaczone do selektywnej
zbiórki odpadów opakowaniowych:
1) oznakowane kontenery KP-7, rozmieszczone
na terenach użytku publicznego Gminy Kamiennik,
2) worki plastikowe o pojemności 120 l na terenie posesji jednorodzinnych, oznakowane logo
przedsiębiorcy, posiadającego zezwolenie na odbiór
odpadów komunalnych. Do pojemników i worków
należy wrzucać odpady według wskazówek zamieszczonych na pojemnikach i workach.
3. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych –
baterii i akumulatorów odebranych ze strumienia
odpadów komunalnych, służą specjalne oznaczone
pojemniki rozstawione na terenie Gminy Kamiennik
w placówkach oświatowych oraz w Urzędzie Gminy Kamiennik.
4. Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie, powinny być gromadzone w specjalnych kontenerach lub w wyznaczonym miejscu
na terenie nieruchomości, w sposób uniemożliwiający pylenie. Ponadto odpady te winny być usuwane na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady pojemnika lub kontenera na zlecenie
i koszt wytwórcy odpadów.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze
strumienia odpadów komunalnych odbierany jest
w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie
sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt,
w ilości nie większej niż ilość kupionego sprzętu.
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Ponadto odpady tego rodzaju są zbierane przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się
zbieraniem i odzyskiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie powiatu nyskiego.
Istnieje również możliwość bezpłatnego oddania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na
złomowisko odpadów.
6. Do gromadzenia przeterminowanych leków
służą specjalne pojemniki w wyznaczonych punktach zbiórki.
7. Powstające na terenie nieruchomości odpady
ulegające biodegradacji winny być kompostowane
we własnym zakresie w sposób nie powodujący
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§ 4.1. Kosze na odpady, ustawione w miejscach
publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz
innych terenach użytku publicznego, winny być
niewielkich rozmiarów, częściowo osłonięte, trwale
przymocowane do podłoża oraz nie mogą utrudniać
ruchu pieszego i zagrażać bezpieczeństwu w ruchu
drogowym.
2. Wyposażenie przystanków i parkingów oraz
dróg i chodników w pojemniki do gromadzenia odpadów należy do zarządcy terenu.
§ 5. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów
publicznych oraz niezwłocznego usunięcia odpadów
po zakończeniu imprezy.
§ 6. Pojemniki i inne urządzenia do gromadzenia
odpadów komunalnych powinny być ustawione
w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorstwa
wywozowego, na równej utwardzonej nawierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota,
w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości
i utrudnień dla osób trzecich (pojemniki na odpady
komunalne należy ustawiać w odległościach określonych w § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, ze zm.).
§ 7. Nieczystości ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, ze zm.).
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Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 8.1. Właściciele nieruchomości posiadający
urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych
zobowiązani są do ich usuwania w regularnych
odstępach czasu, uniemożliwiających gnicie odpadów oraz przepełnienie pojemników lub worków,
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, według harmonogramu wywozu dostarczonego przez przedsiębiorstwo wywozowe. Nagromadzone odpady
muszą zapewniać swobodne zamykanie pokrywy
lub klapy pojemnika.
2. Właściciele nieruchomości na czas wywozu
odpadów winni wystawić pojemniki i kontenery
przed posesję w miejsce umożliwiające swobodny
do nich dojazd.
3. Odpady komunalne powinny być wywożone
wyłącznie na właściwie urządzone i dopuszczone do
eksploatacji wysypisko odpadów.
§ 9.1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika i wypływowi nieczystości, nie rzadziej
niż jeden raz na trzy miesiące.
2. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone
do stacji zlewnej (oczyszczalni ścieków).
§ 10. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany
do udokumentowania usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. W tym celu okazują na
każde wezwanie upoważnionych pracowników
Urzędu Gminy Kamiennik umowy z przedsiębiorstwem wywozowym oraz dowody (faktury, rachunki) uiszczania opłat za powyższe usługi.
§ 11. Do opróżniania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zobowiązany
jest podmiot, który posiada aktualne zezwolenie
w zakresie odbierania odpadów zgromadzonych
w pojemnikach do selektywnej zbiórki, poustawianych na terenach użytku publicznego Gminy i na tej
podstawie ma zawartą z Gminą Kamiennik umowę
na wykonywanie powyższej usługi. Odpady te powinny być odbierane co najmniej jeden raz w miesiącu.
§ 12. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, powstających w wyniku
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
zgodnie z wyżej określonymi warunkami.
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Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów
§ 14.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż
75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
2) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż
50%, wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
3) do dnia 31 grudnia 2020 r.- do nie więcej
35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.
2. Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od
właścicieli nieruchomości.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania w zakresie utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 15.1. Osoby utrzymujący zwierzęta domowe
są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do użytku publicznego.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psów, należy:
1) przestrzeganie corocznego szczepienia
psów przeciw wściekliźnie. Właściciel psa jest
obowiązany do posiadania dokumentu stwierdzającego szczepienie psa przeciwko wściekliźnie
i okazywania go na żądanie policji, służb sanitarnych, osób pogryzionych przez psa oraz osób
upoważnionych przez Wójta Gminy,
2) prowadzenie psa na smyczy, przy czym pies
rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony
kaganiec,
3) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi
zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 4,
4) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt do
obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak
lecznice. Nie dotyczy to osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,
5) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic i innych terenów przeznaczonych dla dzieci,
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6) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych
przez psy i inne zwierzęta domowe w obiektach i na
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego poprzez zebranie, zmycie lub usunięcie zanieczyszczeń w inny sposób; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów –
przewodników,
7) nie dopuszczanie do zakłócania spokoju przez
zwierzęta domowe.
3. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym
kagańcem jest dozwolone w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy
opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad
jego zachowaniem.
4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na
terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich.
5. Właścicielom psów zabrania się wypuszczania
psów bez dozoru poza teren nieruchomości.

§ 18.1. Właściciel padłego zwierzęcia zobowiązany jest do jego bezzwłocznego usunięcia z terenu
nieruchomości. Jeżeli nie można ustalić właściciela
zwierzęcia, obowiązek jego usunięcia ciąży na:
1) właścicielu nieruchomości,
2) zarządcy drogi – gdy zwierzę znajduje się
w obrębie pasa drogowego,
3) gminie – w odniesieniu do pozostałych terenów.
2. Padłe zwierzęta gospodarskie należy dostarczyć podmiotowi zajmującemu się przetwarzaniem
zwłok zwierzęcych.
§ 19. Pszczoły winny być trzymane w ulach
ustawianych w odległości co najmniej 15 m od
granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania
z nieruchomości sąsiednich.
Rozdział VII
Obiekty i obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16.1. Właściciele nieruchomości utrzymujący
zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej są zobowiązani do:
1) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt gospodarskich,
2) utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych
do chowu zwierząt gospodarskich w odpowiednim
stanie techniczno - sanitarnym,
3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców
nieruchomości sąsiednich,
4) nie zanieczyszczania ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierzęcymi.
2. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w
mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na
stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu.

§ 20.1. Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości są zobowiązani do stałego tępienia
szczurów i myszy (deratyzacji) w obrębie nieruchomości,
2. Akcja deratyzacji na terenie Gminy Kamiennik
winna być przeprowadzona dwa razy w roku.
3. Termin deratyzacji określa się na:
- pierwszą dekadę maja danego roku,
- pierwszą dekadę października danego roku.
4. Deratyzację przeprowadza się środkami dostępnymi w handlu w sposób zgodny z zaleceniami
producenta.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 21. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt
Gminy Kamiennik.

§ 17. Utrzymując zwierzęta gospodarskie oraz
zwierzęta domowe należy przestrzegać zasad określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt.
3
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§ 22. Naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu podlega karze grzywny według przepisów
dotyczących wykroczeń.
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UCHWAŁA NR LVII/643/10
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie Zesłańców na Sybir
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13
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
Nr
Nr
Nr

153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z
172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z

2003
2004
2005
2006

r.
r.
r.
r.
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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
z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241
z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala co następuje:

Poz. 1143-1144
§ 2. Na obelisku zostanie umieszczony napis:
„Wieczna Pamięć Zesłańcom Sybiru”
Terenowe Koło Związku Sybiraków
w Kędzierzynie-Koźlu
17.09.2010 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 1. Wyraża się zgodę na upamiętnienie Zesłańców na Sybir poprzez posadowienie obelisku,
który zostanie umieszczony na działce nr 3427/1,
która jest własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Ducha Świętego w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Miasta Kędzierzyn-Koźle
Grzegorz Chudomięt
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UCHWAŁA NR XL/315/10
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolonowskie i jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

upływu terminu zapłaty określonego przez przyznającego ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości rat ustalonych przez przyznającego
ulgę, pozostały do zapłaty dług staje się natychmiast wymagalny wraz z ustawowymi odsetkami
za zwłokę, liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 1.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Kolonowskie i jej jednostkom
podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być
umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale. Udzielenie wymienionych ulg
może nastąpić jedynie po uregulowaniu przez dłużnika równowartości podatku VAT, jeżeli w związku
z wystawioną fakturą VAT wierzyciel zapłacił ten
podatek.
2. Udzielenie ulgi odnośnie do należności, o której mowa w ust. 1, której zapłata jest obowiązkiem
więcej niż jednej osoby, może nastąpić jedynie wtedy, gdy przesłanki jej udzielenia zachodzą wobec
wszystkich zobowiązanych.
3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi do

§ 2.1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 1
ust. 1, na wniosek zobowiązanego prowadzącego
działalność gospodarczą, może nastąpić jedynie
wtedy, gdy ulgi te:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.),
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/
2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz. Urz UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.),
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/
2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis dla sektora rybołó-
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stwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/
2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem wypełnionego formularza, informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis, stanowiących załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311), w tym w szczególności:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go
lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) sprawozdań finansowych za okres trzech lat
obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2
tego rozporządzenia.
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jaką otrzymał w ciągu danego
roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających lat
obrotowych lub w rybołówstwie, jakie otrzymał
w okresie trzech lat budżetowych w danym państwie członkowskim albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na których pokrycie ma być przeznaczona
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 – 11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 1 października 2004 r.),
4) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP,
5) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy załącznika Nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r., uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz.
WE L 214 z 9 sierpnia 2008 r.),
6) informacji dotyczących identyfikatora gminy,
w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego
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podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157,
poz. 1031 z późn. zm.),
7) informacji dotyczącej klasy PKD, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)
§ 3.1. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat odsetek od należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Kolonowskie i jej jednostkom podległym oraz do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
innych należności ubocznych.
2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części należności może nastąpić
po uregulowaniu pozostałej do zapłaty kwoty.
§ 4. Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminu spłaty
oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.
§ 5.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Kolonowskie
i jej jednostkom podległym, mogą być umarzane
w całości z urzędu, jeżeli:
1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego
użytku domowego, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6.000,00 zł,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym
braku majątku, z którego możnaby egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przeszła z mocy prawa na inne osoby,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego
są zobowiązane inne osoby, należności, o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone jedynie
wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec
wszystkich zobowiązanych. Jeśli jednak wśród tych
zobowiązanych są osoby prowadzące działalność
gospodarczą, możliwe jest udzielenie określonych w
§ 1 ust. 1 ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
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Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym,
które:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.),
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1535/
2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy minimis w sektorze produkcji rolnej
(Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21 grudnia 2007 r.),
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/
2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1860/
2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25 lipca 2007 r.).
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do
umarzania z urzędu odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolonowskie i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.
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§ 7. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty,
następuje w formie jednostronnego oświadczenia
woli Burmistrza Kolonowskiego lub kierownika jednostki podległej, w oparciu o przepisy prawa cywilnego.
§ 8.1. Kierownik jednostki podległej przedstawia
Burmistrzowi Kolonowskiego sporządzone narastająco sprawozdanie dotyczące umorzonych należności mających charakter cywilnoprawny i udzielonych na zasadach określonych w niniejszej uchwale
w okresach półrocznych według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,
w terminie 30 dni od zakończenia okresów sprawozdawczych.
2. Burmistrz Kolonowskiego w sprawozdaniu
z wykonania budżetu przedstawia Radzie Miejskiej
w Kolonowskiem informację o wielkości udzielonych ulg według stanu na 31 grudnia danego roku
kalendarzowego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIX/203/06 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 czerwca
2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 6. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w niniejszej uchwale, są uprawnieni:
1) Burmistrz Kolonowskiego – w odniesieniu do
należności Gminy Kolonowskie wynikających ze
stosunków cywilnoprawnych, w zakresie których
jest on właściwy, bez ograniczenia kwoty,
2) kierownik jednostki podległej – w odniesieniu
do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych dotyczących danej jednostki podległej, do
wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na dany rok rozporządzeniem Rady Ministrów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Franciszek Klimas

5

1145
6

UCHWAŁA NR XLIX/731/10
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Nysy dla studentów z Nysy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 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.
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327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240
i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416
oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz.
1241 i Nr 161, poz. 1278) Rada Miejska w Nysie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Nysy dla studentów, określający
zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów za
wyniki w nauce.
§ 2. Stypendium Burmistrza Nysy, będące uhonorowaniem i wsparciem osób osiągających najwyższe wyniki w nauce, przyznawane jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy mają stałe zameldowanie na terenie Gminy Nysa
i studiują na uczelniach w Nysie, utworzonych
i prowadzących studia wyższe w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.).
§ 3.1. Stypendium Burmistrza Nysy, zwane dalej
stypendium, może być przyznane studentom,
o których mowa w § 2, spełniającym następujące
kryteria:
1)1) w przypadku studentów innych niż studenci
I roku - posiadającym średnią ocen ze wszystkich
zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma
być przyznane zgodnie z wnioskiem, nie niższą niż
4,60;
2) w przypadku studentów I roku – wytypowanym przez uczelnię studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. W danym roku akademickim stypendium może być przyznane:
1) w przypadku studentów innych niż studenci
I roku – maksymalnie dziesięciu procentom studentów danej uczelni zameldowanych na pobyt stały
na terenie Gminy Nysa i studiujących w Nysie, nie
więcej jednak niż czterdziestu pięciu studentom
z jednej uczelni, posiadającym najwyższą średnią
ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku
akademickim poprzedzającym rok akademicki,
w którym stypendium ma być przyznane zgodnie
z wnioskiem, nie niższą jednak niż określona w ust. 1
pkt 1,
2) w przypadku studentów I roku – maksymalnie
dziesięciu procentom studentów I roku danej uczelni
zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy
Nysa i studiujących w Nysie, nie więcej jednak niż
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dziesięciu studentom z jednej uczelni, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Student może otrzymać stypendium z tytułu
kształcenia tylko na jednej uczelni.
§ 4.1. Stypendium przyznawane jest na wniosek.
2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać:
1) w przypadku studentów innych niż studenci
I roku - władze uczelni mających siedzibę na terenie
Gminy Nysa lub utworzoną na terenie Gminy Nysa
zamiejscową jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem, że w danym roku akademickim jedna uczelnia
może złożyć wniosek obejmujący liczbę studentów
tej uczelni nie większą niż wynikająca z § 3 ust. 2
pkt 1,
2) w przypadku studentów rozpoczynających
kształcenie na I roku - władze uczelni mających
siedzibę na terenie Gminy Nysa lub utworzoną na
terenie Gminy Nysa zamiejscową jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem, że w danym roku akademickim jedna uczelnia może złożyć wniosek obejmujący liczbę studentów tej uczelni nie większą niż
wynikająca z § 3 ust. 2 pkt 2.
3. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:
1) nazwę uczelni,
2) dane osobowe studenta,
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
dokumentu wskazującego miejsce stałego zameldowania studenta na terenie Gminy Nysa,
4) kopie dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), poświadczających spełnienie
przez studenta wymagań, o których mowa w § 3
ust. 1,
5) oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych,
6) w przypadku stosowania przez uczelnię systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen
(np. skali punktowej) - przedstawienie także pełnej
skali, jaka obejmuje dany system oceniania, w formie dokumentu lub jego kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem,
7) podpis osoby upoważnionej do działania
w imieniu uczelni oraz podpis studenta, którego
wniosek dotyczy,
8) w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki ma być przyznane
stypendium.
4. Wniosek o przyznanie stypendium należy
składać na druku, według wzoru określonego
w załączniku do uchwały.
5. Wnioski o przyznanie stypendium kierowane
do Burmistrza Nysy należy składać w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15, w terminie do
dnia 20 października tego roku, w którym ma być
przyznane stypendium. O zachowaniu terminu de-
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cyduje faktyczna data wpływu wniosku do Urzędu
Miejskiego w Nysie.
6. Wniosek o przyznanie stypendium nie zawierający danych, o których mowa w ust. 2 lub złożony po terminie, o którym mowa w ust. 4, nie podlega ocenie i nie jest rozpatrywany.
§ 5.1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są przez Burmistrza Nysa przy pomocy
Komisji Stypendialnej, którą w każdym roku powołuje Burmistrz Nysy osobnym zarządzeniem.
2. Komisja Stypendialna w terminie 14 dni od
upływu terminu do składania wniosków przeprowadza badanie wniosków o przyznanie stypendium
pod kątem spełnienia wymogów formalnych, po
czym zweryfikowane wnioski przedkłada Burmistrzowi Nysy.
3. Decyzję o przyznaniu i wypłacie stypendium
podejmuje Burmistrz Nysy.
§ 6.1. Stypendium w formie pieniężnej przyznaje
się studentom na okres od dnia 1 października do
dnia 30 czerwca danego roku akademickiego,
z zastrzeżeniem, że studentom ostatniego roku
studiów, kończących się zgodnie z planem semestrem zimowym stypendium przyznaje się na okres
od dnia 1 października do 28 lutego.
2. Stypendium wypłaca się w równych ratach
miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego
miesiąca, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie, z tym że stypendium za
miesiąc październik wypłacane jest w terminie wypłaty stypendium za miesiąc listopad.
3. Wypłaty stypendiów dokonuje się z budżetu
Gminy Nysa bezpośrednio na rzecz studentów, na
wskazany przez nich rachunek bankowy lub do rąk
własnych w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie przy
ul. Kolejowej 15.
§ 7.1. Student – stypendysta traci prawo do
otrzymywania stypendium w następujących przypadkach:
1) skreślenia z listy studentów,
2) przerwania studiów,
3) skorzystania z urlopu od zajęć w uczelni (tzw.
urlopu dziekańskiego),
4) ukończenia studiów,
5) zrzeczenia się prawa do stypendium,
6) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej,
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
7) wymeldowania studenta z pobytu stałego na
terenie Gminy Nysa.
6
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2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych
w ust. 1 wnioskodawca, o którym mowa w § 4
ust. 1, jak również sam student pobierający stypendium, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić
Burmistrza Nysy
3. Utrata prawa do stypendium następuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności wymienione
w ust. 1.
4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia
okoliczności wymienionych w ust. 1, za okres od
daty utraty prawa do jego otrzymywania określonej
w ust. 3, traktuje się jako świadczenie nienależne,
podlegające zwrotowi na rachunek Gminy Nysa.
Student - stypendysta zobowiązany jest do jego
zwrotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wraz z odsetkami ustawowymi
w razie nie dochowania tego terminu.
§ 8. Osoba, której przyznano stypendium, zobowiązana jest do końca lutego roku akademickiego, za który przyznano stypendium, przekazać do
Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Nysie zaświadczenie o tym, że jest studentem kolejnego, programowo wyższego semestru. Nie przedłożenie takiego
zaświadczenia skutkuje wstrzymaniem wypłaty
stypendium do czasu doręczenia Burmistrzowi Nysy
wymaganego zaświadczenia.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Feliks Kamienik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/731/10
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 30 czerwca 2010 roku

Nysa, dnia ……………….

Burmistrz Nysy
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Nysy za wyniki w nauce.
A. INFORMACJE O UCZELNI SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK
Nazwa i adres uczelni:
…………………………………………………..............…
……………………………………………………..............
……………………………………………………..............
(w przypadku zamiejscowej jednostki organizacyjnej należy podać także adres i nazwę tej jednostki, zgodnie ze statutem uczelni)

Telefon, faks, e-mail, www:
……………………………………………………………………………………………..….
NIP: ……………………………………………......................................................
REGON: ……………………………………….......................................................
B. INFORMACJE O STUDENCIE
1. Dane studenta
imię nazwisko ………………………………………………………………………………..
data urodzenia…………………………………………………………………………………
imiona rodziców ……………………………………………………………………………….
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
…………………………………………………………………………………………………
adres zameldowania:
ulica, numer posesji
………………………………………………………………………………………………….
miejscowość ………………………… kod………………………………………………….
adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………………
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2. Rok i kierunek studiów:
……………………………………………………………………………………………….
3. Średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów uzyskanych w poprzednim roku akademickim lub
wynik w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy studentów I roku):
…………………………………………………………………………………………………..

C. OKRES, NA KTÓRY PROPONUJE SIĘ PRZYZNAĆ STYPENDIUM NAUKOWE*:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• dotyczy studentów ostatniego roku studiów

……………………….
(miejscowość i data)

………………………..
(podpis kandydata)

…………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

………………………….
(podpis kandydata)
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UCHWAŁA NR LXIX/716/10
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 24 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568,
Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96,
z 2004 r. Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131,
poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227,
poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) – Rada
Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Galerii Sztuki Współczesnej
w Opolu statut stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc statut Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, nadany Uchwałą Nr XXXVII/
508/01 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała

*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę
Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu – skarga Nr NK.III-KN-0914-10/2010
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
Załącznik
do uchwały nr LXIX/716/10
Rady Miasta Opola
z dnia 24 czerwca 2010 r.
STATUT
GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W OPOLU
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Galeria Sztuki Współczesnej zwana dalej
„Galerią” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-

ralnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą.
2) przepisów niniejszego statutu.
§ 2.1. Galeria swoją działalnością obejmuje teren miasta Opola. Siedzibą Galerii jest obiekt na
placu Teatralnym 12.
2. W celu pełnej realizacji zadań statutowych
Galeria może prowadzić działalność na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Organizatorem Galerii jest Gmina Opole.
4. Nadzór nad Galerią sprawuje w imieniu organizatora Prezydent Miasta Opola.
5. Galeria jest wpisana do rejestru instytucji
kultury, prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
6. Galeria używa podłużnej pieczęci z nadrukowanym pełnym brzmieniem i adresem siedziby.
II. Zadania i formy działalności
§ 3.1. Podstawowym zadaniem Galerii jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa
w dziedzinie sztuki, umożliwienie obywatelom
wszechstronnego rozwoju i edukacji kulturalnej.
2. Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta
Opola roczny plan działań merytorycznych Galerii
oraz sprawozdanie z działalności za ubiegły rok.
§ 4. W szczególności do zadań Galerii należy:
1) organizowanie wystaw współczesnych sztuk
plastycznych opolskich, polskich i światowych,
2) popularyzacja wiedzy o sztuce poprzez szeroko rozumianą edukację kulturalną i wychowanie
dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców
i współtwórców kultury narodowej,
3) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,
4) prezentacja, upowszechnianie i kształtowanie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz
współczesnych wartości kultury światowej,
5) wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych,
m.in. albumów, katalogów, czasopism, filmów,
opracowań multimedialnych, plakatów, billboardów,
zaproszeń itp.,
6) gromadzenie i publikowanie dokumentacji
współczesnego życia artystycznego z terenu województwa, kraju i z zagranicy,
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7) udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom, nie tylko wystawienniczym,
8) organizowanie wystaw za granicą w ramach współpracy kulturalnej,
9) współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami i stowarzyszeniami z całego kraju i z zagranicy,
10) gromadzenie kolekcji dzieł sztuki.

2) dotacji od samorządu terytorialnego,
3) własnej działalności gospodarczej,
4) dotacji celowych budżetu samorządu i innych, np. darowizn, spadków, zapisów.
2. Gospodarka finansowa Galerii jest prowadzona na podstawie planu działalności, zatwierdzonego przez dyrektora w ramach posiadanych
środków, kierując się zasadą efektywnego wykorzystania.

§ 5. Galeria wykonuje zadania podstawowe
między innymi poprzez:
1) organizację wystaw plastyków polskich i zagranicznych w pomieszczeniach własnych, salach
wystawowych i w innych instytucjach użyteczności
publicznej oraz wystaw plenerowych,
2) organizowanie plenerów plastycznych oraz
rezydencji artystycznych z udziałem artystów
polskich i z zagranicy,
3) organizowanie aukcji i kiermaszów dzieł
sztuki,
4) wzajemną wymianę wystaw z innymi galeriami i muzeami w kraju i za granicą,
5) sprzedaż oraz pośrednictwo w sprzedaży
dzieł sztuki,
6) sprzedaż oraz pośrednictwo w sprzedaży
wydawnictw i opracowań multimedialnych własnych i powierzonych,
7) organizowanie imprez kulturalnych,
8) organizowanie sympozjów, pokazów, festiwali, konkursów itp.,
9) organizowanie szerokiej działalności edukacyjnej, zwłaszcza młodego pokolenia, z wykorzystaniem najnowszej aparatury multimedialnej.

§ 9.1. Galeria prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w wymienionej na wstępie ustawie, z odpowiednim
zastosowaniem przepisów ogólnie obowiązujących. Dochód z działalności gospodarczej służy
realizacji celów statutowych.
2. Galeria może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, usług i obrotu towarowego, a w szczególności:
1) sprzedaży oraz pośrednictwa w sprzedaży
dzieł sztuki, organizacji aukcji, kiermaszów itp.,
2) świadczenia usług wystawienniczych, organizacji wystaw promocyjnych,
3) sprzedaży wszelkich wydawnictw własnych
i powierzonych,
4) organizacji na zlecenie imprez kulturalnych,
sympozjów, pokazów, projekcji,
5) działalności reklamowej,
6) podnajmu powierzchni wystawienniczych,
biurowych i innych,
7) wynajmu sprzętu wystawienniczego i multimedialnego.

III Zasady działalności i gospodarki finansowej
§ 6.1) Galeria posiada osobowość prawną i działa na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego.
2) Galeria prowadzi działalność na podstawie
własnego planu.
§ 7.1. Majątek Galerii stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa stanowiące jej
własność.
2. Majątek i dochody Galerii służą jedynie realizacji jej celów statutowych.
3. Galeria wykonuje wszelkie uprawnienia
w stosunku do mienia powierzonego jej do zarządzania, będącego w jej dyspozycji, z wyłączeniem
uprawnień wynikających z przepisów szczególnych i praw osób trzecich.
§ 8.1. Galeria jest finansowana z:
1) wpływów ze sprzedaży biletów wstępu
i innych opłat za usługi,

IV Organizacja i zarządzanie
§ 10.1. Dyrektor kieruje Galerią, organizuje
działalność Galerii, odpowiada za całokształt tej
działalności, reprezentuje Galerię na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent
Miasta Opola po zasięgnięciu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 11.1. Organizację wewnętrzną Galerii określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem przepisów art. 13 ust. 3
Ustawy.
2. Regulamin organizacyjny określa szczegółowo zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze
i samodzielne w Galerii.
§ 12.1. Organem doradczym i opiniodawczym
dyrektora w sprawach związanych z całokształtem działalności Galerii jest Rada Programowa,
zwana dalej „Radą”.
2. Członków Rady powołuje dyrektor.
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VI Przedstawicielstwo Galerii

4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w księdze rejestrowej Galerii.

§ 13.1. Do dokonywania czynności prawnych
samodzielnie w imieniu Galerii uprawniony jest
dyrektor.
2. Pełnomocnicy Galerii działają w granicach
ich umocowania.
3. Pełnomocników ustanawia i odwołuje dyrektor.
7
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§ 14. Zmiany statutu mogą być dokonywane
w trybie właściwym dla jego ustanowienia.
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UCHWAŁA NR NR XLII/376/2010
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady miejskiej w Prószkowie w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXV/174/2004
Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 września
2004 r. w sprawie ustalenia zadań służących
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Klaudia Lakwa
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DECYZJA NR OWR-4210-24/2010/66/VIII-A/GM
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o.
z siedzibą w Nysie
Na podstawie art. 47 ust. 2, 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 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, z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz.
1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i nr 81, poz.
530) oraz 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, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539,
z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676
oraz z 2010 r. nr 40, poz. 230), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 9 czerwca 2010 r. znak:
NEC/DF/2049/10 uzupełnionego pismami z dnia
17 lipca i 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Spółka z o.o. z siedzibą w Nysie posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON:531340680, zwanego w dalszej
części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam
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zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do
niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 września
2011 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 Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 22 kwietnia 2008 r. na:
- wytwarzanie ciepła nr WCC/1177/66/W/OWR/
2008/HC,
- przesyłanie i dystybucję ciepła nr PCC/1153/
66/W/OWR/2008/HC,
w dniu 18 czerwca 2010 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
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa
URE oraz proponują okres ich obowiązywania.
W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej
zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa
w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących
podstawę ustalania cen i stawek opłat, dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów
poniesionych w 2009 r.

Poz. 1148

Udział opłat stałych, w łacznych opłatach za
świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5
ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.
W cenach i stawkach opłat uwzględniono uizasadnioną wysokość zwrotu z kapitału, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne.
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został
przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w rozstrzygnięciu.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres PołudniowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
49-57, 50-032 Wrocław.
Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2
ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
z up.
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Józef Dolata

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 17 czerwca 2010 r. na rachunek 54 1030 1508 0000
0005 5003 6045 - Starszy specjalista Grażyna Markiewicz
Otrzymują:
Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 10a
48-300 Nysa
Wojewoda Opolski
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Załącznik
do Decyzji nr OWR-4210-24/2010/66/VIII-A/GM
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
I Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
1) ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123
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, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530),
2) rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423),
3) rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów
ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 92),
4) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako
obowiązujący dla określonych w nim odbiorców
w trybie określonym ustawą,
5) grupa taryfowa – 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,
6) przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca –
„Nyska Energetyka Cieplna – Nysa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie,
prowadząca działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,
7) odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
8) źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
9) lokalne źródło ciepła – zlokalizowane
w obiekcie źródło ciepła, bezpośrednio zasilające
instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
10) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
11) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej,
doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego
węzła cieplnego,
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12) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju
lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego
z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
13) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny
obsługujący więcej niż jeden obiekt,
14) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
15) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki
instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło
ciepła,
16) obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
17) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania
stanowią podstawę do obliczenia należności
z tytułu dostarczania ciepła,
18) nośnik ciepła – woda lub para dostarczana
do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika
poza źródłem ciepła,
19) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego
lub dostarczonego do podgrzania określonego
nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika jednostce czasu,
20) zamówiona moc cieplna – ustalona przez
odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka
w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
21) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego, określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest
dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
22) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie
ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym, z całkowitym lub częściowym
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego
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lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ
na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez
układ pomiarowo – rozliczeniowy.
II Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
„Nyska Energetyka Cieplna – Nysa” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta
i gminy Nysa na podstawie udzielonych przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji
z dnia 22 kwietnia 2008 r. na:
- wytwarzanie ciepła nr WCC/1176/66/W/
OWR/2008/HC,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1153/
66/W/OWR/2008/HC.
III Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe
Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego, wyodrębnia się następujące grupy taryfowe:
AN - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy opalanych
węglem w Nysie.
AG - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy opalanych
węglem w miejscowościach: Niwnica, Lipowa,
Hajduki, Kępnica, Koperniki, Goświnowice, Złotogłowice, Biała Nyska.
B1 - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
z centralnego źródła ciepła przy ul. Jagiellońskiej, za
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,
B2 i - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
z centralnego źródła ciepła przy ul. Jagiellońskiej,
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych sprzedawcy,
B2 g - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
z centralnego źródła ciepła przy ul. Jagiellońskiej,
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy,
B3 - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest
z centralnego źródła ciepła przy ul. Jagiellońskiej,
za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, grupowych
węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji
odbiorczych sprzedawcy.
IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
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Stawka
opłaty za ciepło

zł/GJ

45,00

Grupa AG
Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek
opłat netto

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW/mc

8 200,00

zł/GJ

56,00

Stawka
opłaty za ciepło

Grupa B1
Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość
cen i stawek
opłat netto

Cena za zamówioną
moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna

55 956,04
4 663,00

Cena ciepła

zł/GJ

28,91

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,32

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

13 215,00
1 101,25

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,11

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość
cen i stawek
opłat netto

Cena za zamówioną
moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna

55 956,04
4 663,00

Cena ciepła

zł/GJ

28,91

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,32

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

23 264,92
1 983,74

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

10,93

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość
cen i stawek
opłat netto

Cena za zamówioną
moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna

55 956,04
4 663,00

zł/GJ

28,91

Grupa B2 g

Grupa B2 i

1. Ceny i stawki opłat za ciepło
Grupa AN
Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość stawek opłat netto

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW/m-c

9 583,33

Cena ciepła
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Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,32

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

23 796,02
1 983,00

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

14,50

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen
i stawek opłat
netto

Cena za zamówioną
moc cieplną

zł/MW/rok
rata miesięczna

55 956,04
4 663,00

Cena ciepła

zł/GJ

28,91

Cena nośnika ciepła

zł/m3

27,32

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata miesięczna

29 985,75
2 498,81

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

17,15

Grupa B3

Do cen i stawek opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Rodzaj przyłącza
2 x Dn mm

Stawki opłat (netto)
Technologia
preizolowana zł/mb

25
32
40

150,00
170,00
180,00

50
65
80
100

195,00
205,00
220,00
245,00

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci zostanie doliczony podatek od towarów i usług
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
V Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc
cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny
za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.
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Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do
węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych
w umowach, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty
za ciepło dla danej grupy taryfowej.
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła,
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody
w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym,
oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12
stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór
ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła
ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na
przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych
instalacji odbiorczych albo w innych miejscach
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji
określonych w umowach, oraz stawki opłaty
zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy
taryfowej.
Opłata za przyłączenie do sieci – obliczana jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za
przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.
VI Warunki stosowania cen i stawek opłat
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki
opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów
jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
W przypadkach:
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,
- nielegalnego pobierania ciepła,
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- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat
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Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzeniu nowych cen i stawek opłat
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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