DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 16 lipca 2010 r.

Nr 78

TREŚĆ:
Poz.:
U C H W A Ł Y
948
949
950

951

952

953

954

–
–
–

–

–

–

–

R A D

G M I N :
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z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
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z dnia 10 maja 2010 r. zawarta w Nysie pomiędzy Powiatem Nyskim a Gminą
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UCHWAŁA NR XLVI/383/10
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm.
Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.
1568, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128,
Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r.

Nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r.,
Nr 28, poz. 142, poz. 146) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy na terenie miasta
Głuchołazy, na części działki oznaczonej numerem
1938/24 ark. mapy 24, stanowiącej drogę dojazdową terenów zabudowy mieszkaniowej w brzmieniu: Stanisława Ornowskiego
§ 2. Usytuowanie ulicy, o której mowa w § 1,
przedstawia załącznik nr 1.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

Poz. 948

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anatol Bukała

Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/383/10
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 maja 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIV/274/10
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ”a”,
art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz 1591 z 2002 Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806) art. 68 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami
(dz. U z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm) Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady zbywania nieruchomości i udzielania bonifikaty.
§ 2. Do zbycia przeznaczyć można z gminnego
zasobu nieruchomości:
1) po zlikwidowanych, sprywatyzowanych lub
zreorganizowanych gminnych jednostkach organizacyjnych, jeśli nieruchomości te są zbędne dla
realizacji celów statutowych innych gminnych
jednostek organizacyjnych lub osób prawnych,
2) których zrzekły się gminne osoby prawne,
3) stanowiące lokale mieszkalne,
4) inne wolne nieruchomości gminne uznane
za zbędne dla realizacji zadań gminy.
§ 3. Przyznaje pierwszeństwo w nabywaniu
lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży ich najemcom i dzierżawcom.
§ 4. Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty
przy sprzedaży lokali mieszkaniowych w wysokości:
1) 10% ceny lokalu znajdującego sie w budynku mieszkalnym wielolokalowym w przypadku
jednorazowej zapłaty ceny lokalu,
2) w przypadku jednoczesnej sprzedaży
wszystkich lokali mieszkań wyraża zgodę na
podwyższenie bonifikaty o której mowa w punkcie 1 o 30%.
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§ 5.1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, na
wniosek nabywcy cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty – nie dłużej niż 5 lat.
2. Wierzytelność Gminy z tytułu rozłożenia na
raty ceny sprzedaży nieruchomości, podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.
3. Ustala wielkość wpłaty pierwszej raty
w wysokości 50% ceny nabycia nieruchomości.
4. Rozłożona na raty niespłacona część ceny
sprzedaży nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu zmiennej stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez Narodowy Bank Polski.
§ 6. Ustala, że nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej, oszacowania gruntu, lokalu, budynku.
§ 7. Szczegółowe zasady zbycia nieruchomości regulują przepisy o gospodarce nieruchomościami.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann

*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III-KK-0911-1-48/2010 z dnia 5 lipca 2010 r.
stwierdzające nieważność części niniejszej uchwały –
opublikowane pod poz. 957.
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UCHWAŁA NR XXXIX/308/10
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1
pkt 7 oraz ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

2. Jeżeli wiek budynku, o jakim mowa w ust. 1,
przekracza 10 lat, bonifikata wynosić będzie 80%.
§ 4. Bonifikatę, o której mowa w § 3 ust. 2,
stosuje się przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
gdy od zawarcia umowy najmu danego lokalu
minęło 5 lat.
§ 5. Bonifikata, o której mowa w § 3 ust. 2,
ma zastosowanie w przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny sprzedaży, najpóźniej do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność.

§ 1. Uchwała określa warunki udzielenia bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy oraz wysokość stawek
procentowych tych bonifikat od ceny ustalonej
zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

§ 6. Wiek budynków dla celów niniejszej
uchwały w przeliczeniu na lata ustala się na
podstawie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
a w jego braku, na podstawie innego dokumentu
potwierdzającego wiek obiektu.

§ 2. Bonifikatą nie są objęte nakłady poniesione przez gminę na ulepszenie lokalu mieszkalnego, w tym także odpowiednio na ulepszenie części wspólnych budynku, w którym lokal się znajduje, dokonane w trzech latach przed dniem
sprzedaży, wycenione odrębnie przez rzeczoznawcę majątkowego w ramach wyceny lokalu
przeznaczonego do sprzedaży.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Franciszek Klimas

§ 3.1. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest
przekroczenie w dniu sprzedaży przez budynek,
w którym znajduje się lokal mieszkalny, wieku
10 lat.
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UCHWAŁA NR XLV/425/10
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 31 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Ozimku
uchwala, co następuje:
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§ 1. W uchwale Nr XXXII/263/05 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Ozimek, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Ozimku: Nr VI/37/07 z dnia 26 marca
2007 r., Nr VIII/54/07 z dnia 28 maja 2007 r.,
Nr XXI/186/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. i Nr XL/
380/09 z dnia 21 grudnia 2009 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§ 3 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, wraz z wymaganymi załącznikami, składa
się w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku,
ul. Ks. J. Dzierżona 4 B”,

Poz. 951-952

2. w § 5 skreśla się ust. 2 i zmienia się numerację dotychczasowych ustępów 3 - 7 na 2 – 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach
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UCHWAŁA NR XLV/435/10
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 31 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.. Nr 142 poz. 1591, z późn.
zm./ oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm./, Rada Miejska
w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV/188/04 z dnia
27 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dokonuje się następujących zmian:
1. § 5, 6 i 7 oznacza się jako § 6, 7 i 8,
2. wprowadza się dodatkowe postanowienie,
oznaczone jako § 5 o treści:
1) Postanowienia zawarte w § 3 ust 1 i § 4
ust 1 nie mają zastosowania do zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury związanej z realizacją inwestycji użyteczności publicznej.
2) Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
i umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury
użyteczności publicznej wynoszą:
a) Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, w przypadkach, o których
mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące
stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
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- jezdni do 20% szerokości
- 0,10 zł,
- jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 0,30 zł,
- jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia
- 0,60 zł,
- chodnika, pobocza, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych
- 0,10 zł.
b) Za zajęcie pasa drogowego w przypadkach,
o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni
pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
- w terenie zabudowanym
- 0,80 zł,
- poza terenem zabudowanym - 1,60 zł,
- na obiekcie mostowym
- 15,00 zł.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach
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UCHWAŁA NR XLVI/327/2010
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Paczków
oraz za pobyt dzieci w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego
prowadzonego przez Gminę Paczków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 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,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 95, poz.
788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70 poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370, Nr 235, poz 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44,
poz. 250) Rada Miejska w Paczkowie uchwala,
co następuje:

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1,
obejmuje część kosztów świadczenia usług poza
podstawą programową wychowania przedszkolnego, w szczególności usług opiekuńczych
(z wyłączeniem usług dotyczących przygotowania
posiłków), a także usług edukacyjno - wychowawczych, m.in. zajęcia wokalno-taneczne, zajęcia teatralne, zajęcia techniczne, gry i zabawy
badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

§ 1.1. Ustala się opłatę za realizację świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminę Paczków w wymiarze przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 2,50 zł za każdy dzień
pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
2. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Paczków w wysokości
2,80 zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku
w danym miesiącu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
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§ 3. Bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego realizowane jest w godzinach
ustalonych przez dyrektora przedszkola.
§ 4.1. Miesięczna wysokość opłaty za realizację świadczeń, o których mowa w § 1 ustalona
jest jako iloczyn stawki dziennej i liczby dni funkcjonowania przedszkola w danym miesiącu i uiszczana jest z góry w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca.
2. W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu lub w oddziale żłobkowym zwrotowi podlega dzienna stawka opłaty określonej
w § 1 za każdy dzień nieobecności.
3. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od
opłaty należnej za następny miesiąc, a w przypadku braku możliwości dokonania odpisu w formie wypłaty.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie 14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wacław Ćwik
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UCHWAŁA NR XLI/296/10
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Tarnów Opolski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada
Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Tarnów Opolski i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności
pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie,
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, oraz wskazanie organu uprawnionego do
udzielenia tych ulg.
§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Tarnów Opolski i jej
jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być
odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach
określanych w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy
oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne
osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki
umorzenia 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, o której mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający
ulgę.
4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ
przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz
z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od
pierwotnego terminu zapłaty.

§ 3.1. Organ, na wniosek zobowiązanego
prowadzącego działalność gospodarczą, może
udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie
zobowiązań należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Tarnów Opolski 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 28.12.2006);
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 21.12.2007);
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 25.07.2007);
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, stanowiącego załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie,
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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 pokrycie których 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 01.10.2004 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
06 sierpnia 2008 r. uznającym 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, 09.08.2008 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 podziału terytorialnego kraju oraz
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późniejszymi
zmianami);
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
późniejszymi zmianami).
§ 4.1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Tarnów Opolski 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 kwoty.
§ 5. Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów
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spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają
odrębne przepisy.
§ 6.1. Należności pieniężne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Tarnów
Opolski i jej jednostkom podległym, z urzędu,
mogą być umarzane w całości, 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 można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby
trzecie;
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 egzekucyjna 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
tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych. Jeśli wśród
tych zobowiązanych są osoby prowadzące działalność gospodarczą, organ może udzielać określonych w § 6 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów Opolski 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 28.12.2006);
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 21.12.2007);
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 25.07.2007);

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 78

– 4730 –

3. Przepisy § 6 ust. 1 – ust. 2 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów Opolski i jej jednostkom podległym oraz do umarzania
z urzędu spłat innych należności ubocznych.

Poz. 954-955

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXIX/256/06
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 czerwca
2006 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadająca Gminie Tarnów Opolski lub jej jednostkom
organizacyjnym.

§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat należności, o których
mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest
Wójt Gminy Tarnów Opolski oraz do 1 000,00 zł.
– kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

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

§ 8. 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 Wójta Gminy Tarnów Opolski,
na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnów Opolski
Rudolf Urban
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DECYZJA NR OWR-4210-6/2010/23/IX-A/CP
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz.
708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 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 w związku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz.
565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524,
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195
poz. 1501, Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r.
Nr 40, poz 230), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
IX taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
ZAW-KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Zawadzkiem
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” posiadające-

go KRS 0000018245 postanawiam zatwierdzić
taryfę dla ciepła na okres do dnia 31 lipca 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 6 marca 2008 r. na:
-wytwarzanie ciepła nr WCC/1172/23/W/
OWR/2008/MK ze zm. z dnia 5 lutego 2009 r.
nr WCC/1172A/23/W/OWR/2009/GM,
-przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1149/
23/W/OWR/2008/MK,
w dniu 29 marca 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 tary-
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fę, 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 obowiązywania
taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi
z kosztów poniesionych za okres 12 miesięcy.
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za
świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5
ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty
zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ
zapewnia ochronę interesów odbiorców.
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został
przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w rozstrzygnięciu.

Poz. 955

Pouczenie
1) 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).
2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie
albo o zmianę decyzji w całości lub w części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.
3) Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3
pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślaskiego, nie wcześniej jednak
niż 1 czerwca 2010 r.
z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępca Dyrektora
Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Monika Gawlik

otrzymuje:
ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o.
ul. Świerklańska 2
47-120 Zawadzkie
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 7 kwietnia 2010 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
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Załącznik
do Decyzji Nr OWR-4210-6/2010/23/IX-A/CP
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 24 czerwca 2010 r.
1. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
- 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 65, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215 poz. 1664 oraz
z 2010 r. Nr 21, poz. 104),
- 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. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
- 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),
- przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca
– Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem, prowadzący działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła,
- 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,
- odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
- źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
- sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
- przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi
w obiektach,
- 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,
- grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
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- instalacja odbiorcza – połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej
wody w obiekcie,
- 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,
- obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
- 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,
- 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,
- 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:
- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
- prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
- warunki obliczeniowe:
- obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest
dostarczane ciepło,
- normatywna temperatura ciepłej wody,
- nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ
mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
2. Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz
przesyłania i dystrybucji ciepła.
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Działalność ta prowadzona jest na podstawie
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 6 marca 2008 r. na:
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/1172/23/W/
OWR/2008/MK, ze zmianą z dnia 5 lutego 2009 r.
Nr WCC/1172A/23/W/OWR/2009/GM,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/
1149/23/W/OWR/2008/MK.
3. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy taryfowe:
Grupa CM/P - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z ciepłowni miejskiej przy ul. Paderewskiego, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej
sprzedawcy,

Poz. 955

Grupa CM/P/W1 - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z ciepłowni miejskiej przy ul. Paderewskiego, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej
i węzłów cieplnych sprzedawcy,
Grupa CM/P/W2 - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z ciepłowni miejskiej przy ul. Paderewskiego, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej
i węzłów cieplnych sprzedawcy oraz ciepła woda
użytkowa dostarczana jest z kotłowni letniej opalanej gazem,
Grupa CM/P/W/I - odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z ciepłowni miejskiej przy ul. Paderewskiego, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej,
grupowych węzłów cieplnych i zewnętrznych
instalacji odbiorczych sprzedawcy oraz z kotłowni
osiedlowej (szczytowej), za pośrednictwem zewnętrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy.

4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1. Ceny i stawki opłat za ciepło
Grupa CM/P
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
netto
brutto*
77 626,60
94 704,45
6 468,88
7 892,03
28,83
35,17
7,21
8,80
18 080,41
22 058,10
1 506,70
1 838,17
8,63
10,53

Grupa CM/P/W 1
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
netto
brutto*
77 626,60
94 704,45
6 468,88
7 892,03
28,83
35,17
7,21
8,80
21 430,09
26 144,71
1 785,84
2 178,72
9,04
11,03

Grupa CM/P/W 2
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
netto
brutto*
95 614,98
116 650,28
7 967,92
9 720,86
30,00
36,60
7,21
8,80
21 430,09
26 144,71
1 785,84
2 178,72
9,04
11,03
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Grupa CM/P/W/I
Wysokość cen i stawek opłat
netto
brutto*
zł/MW/rok
77 626,60
94 704,45
Cena za zamówioną moc cieplną
rata miesięczna
6 468,88
7 892,03
Cena ciepła
zł/GJ
28,83
35,17
Cena nośnika ciepła
zł/m3
7,21
8,80
zł/MW/rok
21 591,66
26 341,83
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
rata miesięczna
1 799,31
2 195,16
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/GJ
10,71
13,07
* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.
Wyszczególnienie

Jednostki

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

mm

Technologia preizolowana
stawki opłat
netto
zł/mb

32

75,60

50

86,50

65

95,00

Rodzaj przyłącza
2xDn

Do stawek opłat doliczony będzie podatek od
towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. 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.
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.
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła,
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody
w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie 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.
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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 - obliczona jako
iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, ustalonej w taryfie dla danego rodzaju
przyłącza.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych
nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6
rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaży ciepła,
- niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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 wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.
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POSTANOWIENIE NR OWR-4110-6(10)/2010/23/CP
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 12 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 ze zm.) postanawiam z urzędu sprostować
oczywistą omyłkę w decyzji Prezesa URE z dnia
24 czerwca 2010 r. nr OWR-4210-6/2010/23/IXA/CP w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM
Sp. z o. o. z siedzibą w Zawadzkiem poprzez
zastąpienie w POUCZENIU tej decyzji w pkt 3
i pkt 4 wyrazów "Województwa Dolnośląskiego"
wyrazami "Województwa Opolskiego" oraz wykreślenia z pkt 4 POUCZENIA ostatniej części
zdania zaczynającego się od wyrazów "nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2010 r."
Uzasadnienie
W decyzji Prezesa URE z dnia 24 czerwca
2010 r. nr OWR-4210-6/2010/23/IX-A/CP w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o. o.
z siedzibą w Zawadzkiem w dziale POUCZENIE
wpisano niewłaściwe miejsce ogłoszenia decyzji
zamiast "Województwa Dolnośląskiego" powinno
być "Województwa Opolskiego" oraz wpisano
niepotrzebną część zdania w pkt 4 POUCZENIA.
Wobec powyższego przedmiotowym postanowieniem sprostowano tę oczywistą omyłkę pisarską.

Pouczenie
1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia
postanowienia (art. 113 § 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego, oraz art. 47946 pkt 2 Kodeksu
postępowania cywilnego i art. 47955 w związku
z art. 47932§ 1 i art. 47947§ 1 tego Kodeksu).
2. Zażalenie na postanowienie powinno czynić
zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego postanowienia i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę postanowienia w całości
lub w części (art. 47949 w związku z art. 47955
Kodeksu postępowania cywilnego).
Zastępca Dyrektora
Południowo-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Monika Gawlik

otrzymują:
ZGK ZAW-KOM Sp. z o. o., ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie

Niniejsze postanowienie zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III-KK-0911-1-48/2010
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 5 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
stwierdzam nieważność § 5 oraz § 6 uchwały
Nr LIV/274/10 Rady Gminy Izbicko z dnia
24 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad
zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
– z powodu istotnego naruszenia prawa.
Uzasadnienie
Rada Gminy Izbicko podjęła w dniu 24 maja
2010 r. uchwałę Nr LIV/274/10 w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od
ustalonej ceny.
W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały
Rada wskazała art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz
art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), zwanej
w dalszej części u.g.n.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu określających
zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub
na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne
nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest
wymagana również w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad
wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie
za zgodą rady gminy.
Drugi z przywołanych w podstawie prawnej
uchwały przepis ustawy o samorządzie gminnym
- art. 40 ust. 3 zawiera delegację do wydawania
aktów prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminy.
Natomiast w art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który Rada również wskazała
w podstawie prawnej przedmiotowego aktu, zawarto regulacje dotyczące udzielania bonifikaty
przy sprzedaży nieruchomości, w tym upoważnienie m.in. dla rady gminy do podjęcia uchwały,
na podstawie której wójt udziela powyższej bonifikaty. Wskazana uchwała, zgodnie z treścią
art. 68 ust. 1b u.g.n. powinna określać w szcze-

gólności warunki udzielenia bonifikat i wysokość
stawek procentowych.
Na podstawie wskazanych powyżej przepisów
prawa Rada Gminy Izbicko podjęła przedmiotową
uchwałę, która w ocenie organu nadzoru zawiera
istotne naruszenia prawa.
W § 5 ust. 1 uchwały Rada postanowiła, że
przy sprzedaży lokali mieszkalnych, na wniosek
nabywcy cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty – nie dłużej niż na 5 lat. Powyższą
regulację należy uznać za nieuprawnioną modyfikację normy ustawowej. Zgodnie bowiem z art. 70
ust. 2 zdanie pierwsze u.g.n. cena nieruchomości
sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub
w drodze rokowań, o których mowa w art. 37
ust. 2 i 3 oraz 39 ust. 2, może zostać rozłożona
na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Ustawodawca nie przyznał radzie gminy kompetencji do
modyfikowania tej regulacji i skracania do 5 lat
maksymalnego ustawowego okresu 10 lat na jaki
można rozkładać płatność w ratach ceny lokali
mieszkalnych. Wyjaśnić przy tym należy, że
w kwestionowanym zapisie uchwały ustanowiono zasadę dotyczącą długości okresu rozłożenia
ceny lokali mieszkalnych na raty, nie określając
przy tym, że ustanowiona zasada dotyczy sprzedaży lokali w trybie bezprzetargowym, bądź też
sprzedaży w przypadkach określonych w art. 37
ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 u.g.n., jednak wobec
brzmienia omawianego zapisu uchwały uznać
należy, że ma on zastosowanie do każdej sprzedaży lokalu mieszkalnego, w tym również sprzedaży bezprzetargowej określonej w art. 37 ust. 2
i 3 oraz sprzedaży na podstawie art. 39 ust. 2
u.g.n., dlatego też konieczne jest stwierdzenie
jego nieważności ze względu na niedopuszczalną
modyfikacje przepisu ustawy.
W ocenie organu nadzoru, ustawodawca formułując określoną delegację do wydania aktu
wykonawczego przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd
żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego
uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości
i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt
wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty
aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu
bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Przedstawione
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stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej
linii orzeczniczej, uznającej za niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikację przez przepisy prawa miejscowego (por. wyrok
NSA z dnia 30 stycznia 2003 r., sygn. II SA/Ka
1831/02, niepubl.; wyrok NSA z dnia 19 sierpnia
2002 r., sygn. II SA/Ka 508/02, niepubl.).
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że również w § 5 ust. 2 uchwały, zgodnie
z którym wierzytelność Gminy z tytułu rozłożenia
na raty ceny sprzedaży nieruchomości podlega
zabezpieczeniu hipotecznemu stanowi modyfikację przepisu ustawowego. Zgodnie z art. 70
ust. 2 zdanie drugie u.g.n. wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tytułu rozłożenia na raty ceny nieruchomości podlega zabezpieczeniu, w szczególności
przez ustanowienie hipoteki. Ustanawiając kwestionowany zapis uchwały Rada bez upoważnienia ustawowego zmodyfikowała regulację ustawową i ograniczyła organ wykonawczy gminy
w możliwości wyboru sposobu zabezpieczenia
wierzytelności arbitralnie przesądzając, że ma być
to wyłącznie hipoteka. Wobec powyższego zasadne jest stwierdzenie nieważności ww. zapisu.
Za istotnie naruszający prawo uznać należy
również § 5 ust. 3 przedmiotowej uchwały,
w którym Rada ustaliła wielkość wpłaty pierwszej
raty w wysokości 50 % ceny nabycia nieruchomości. Zapis ten został ustanowiony bez podstawy prawnej. Rada nie została bowiem upoważniona przez ustawodawcę do arbitralnego ustalania minimalnych wielkości rat. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu z dnia 14 stycznia
2010 r. (sygn. Akt II SA/Op 458/09), w którym
Sąd ten stwierdził, że „Rada gminy nie posiada
uprawnień do określenia sztywnej wysokości
pierwszej wpłaty ceny za sprzedaż lokalu, nawet
jeżeli określa tylko procentowy wskaźnik wartości.”
Ponadto należy zauważyć, że podział na organy stanowiące i wykonawcze gminy wynikający
z przepisów ustawy o samorządzie gminnym
(art. 15 ust. 1 i art. 30 ust. 1) skutkuje koniecznością ścisłego przestrzegania kompetencji przyznanych poszczególnym organom gminy. Kompetencje przydzielone przez ustawodawcę danemu
organowi gminy nie mogą być wykonywane przez
inny organ gminy. Kompetencje zastrzeżone do
właściwości rady nie mogą być realizowane przez
wójta i odwrotnie, chyba że ustawa wyraźnie na
to zezwala (zob. wyrok NSA z dnia 19 listopada
1996 r., sygn. akt II SA/Wr 496/96, Oss 2000/
3/78 oraz wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
21 maja 2008 r., sygn. akt. II SA/Wr 139/08,
opubl. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r.
Nr 280, poz. 3057; LEX nr 463368).
W § 5 ust. 4 przedmiotowej uchwały Rada
zawarła powtórzenie zapisu art. 70 ust. 3 u.g.n.,

Poz. 957

zgodnie z którym rozłożona na raty niespłacona
część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski. Wskazany zapis uchwały istotnie narusza
prawo poprzez niedopuszczalne powtórzenie regulacji ustawowej, co uzasadnia stwierdzenie
jego nieważności.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że
wskazane powyżej zapisy uchwały Rady Gminy
Izbicko pozostają w sprzeczności z zasadą, że to
organ wykonawczy gminy zawiera umowy wynikające z realizacji zadania gospodarowania mieniem komunalnym, a ponadto podjęte zostały
wbrew regulacjom zawartym w art. 70 u.g.n.
Rada Gminy Izbicko w § 6 przedmiotowej
uchwały postanowiła, że nabywca nieruchomości
pokrywa koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej, oszacowania gruntu, lokalu, budynku. W ocenie organu nadzoru regulacja ta
została podjęta z naruszeniem uprawnień organu
wykonawczego gminy wynikających z art. 30
ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowiącego, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem gminnym. Zatem to wójt w umowie zawartej z nabywcą nieruchomości w ramach realizowania gospodarki
mieniem gminnym, ustali kto poniesie koszty
związane z zawarciem umowy sprzedaży. Należy
podkreślić, że umowa sprzedaży jest dwustronną
czynnością cywilnoprawną równorzędnych podmiotów, której zawarcie w imieniu gminy będzie
zależało od organu wykonawczego gminy. Żaden
przepis rangi ustawowej nie nakłada na jedną ze
stron umowy sprzedaży nieruchomości gminnej
obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze jej
sprzedażą, a więc także kosztów sporządzenia
dokumentacji geodezyjnej nieruchomości, ani
kosztów oszacowania nieruchomości, a zatem to
strony umowy ustalą w umowie kto poniesie
koszty sporządzenia wyceny nieruchomości
i koszty sporządzenia aktu notarialnego. Za takim
stanowiskiem przemawia również brzmienie
art. 3531 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym
strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek
prawny według swego uznania, byleby jego treść
lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze)
stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki
Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku
z dnia 21 maja 2008 r., który stwierdził, że „Obciążenie nabywcy nieruchomości kosztami przygotowania tej nieruchomości do sprzedaży (opłaty
notarialne, sądowe, skarbowe, założenia księgi
wieczystej, wycena nieruchomości, podział i inne), określenie obowiązków nabywcy nieruchomości utrzymania obiektu w należytym stanie
oraz obowiązku wpłacenia zaliczki przed nabyciem nieruchomości, należą do postanowień (i to
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postanowień przedmiotowo nieistotnych), które
powinny być konkretyzowane w umowie sprzedaży nieruchomości. Nie można ich kwalifikować
jako podstawowych reguł postępowania w zakresie gospodarowania nieruchomościami”. Podobny
pogląd wyraził WSA we Wrocławiu w wyroku
z dnia 19 sierpnia 2008 r. (sygn. II SA/Wr
304/08), WSA w Lublinie w wyroku z dnia
25 listopada 2008 r. (sygn. akt II SA/Lu 250/08)
oraz WSA w Opolu, w przywołanym powyżej
wyroku.

Poz. 957-958

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być
zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
mgr Danuta Sobolewska
radca prawny
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam, jak
na wstępie.
955

958
956

UMOWA
z dnia 10 maja 2010 r.
w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O
w miejscowości Morów oraz remont krawężnika w miejscowości Koperniki"
zawarta w Nysie w dniu 10 maja 2010 r.
w Nysie pomiędzy:
Powiatem Nyskim, w imieniu którego działa
Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:
- Starostę - Adama Fujarczuka
- V-ce Starostę - Czesława Biłobrana
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogusławy Stankiewicz
zwanym dalej Dotowanym,
a
Gminą Nysa, w imieniu której działa
- Burmistrz Nysy - Jolanta Barska
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Mariana Lisonia
zwanym dalej Dotującym
§ 1.1. Dotowany oświadcza, iż przeprowadził
przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O
w miejscowości Morów oraz remont krawężnika
w miejscowości Koperniki”, w zakres którego
wchodzą następujące elementy:
Chodnik w Morowie:
1) roboty rozbiórkowe,
2) ułożenie krawężnika betonowego na długości 113,50 m,
3) ułożenie obrzeży betonowych na długości
29,0 m,
4) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 211,50 m2,

5) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na powierzchni 54,0 m2,
6) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
Krawężnik w Kopernikach
1) ułożenie krawężnika betonowego na długości 1113,0 m.
2. Dotowany oświadcza, że ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
wartość zadania, o którym mowa w ust. 1 wynosi: ogółem 135 130,18 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 18/100).
3. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/622/09 z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Nysa na 2010 rok. Dotujący przekaże Dotowanemu dotację celową w kwocie 64 629,75 zł
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset
dwadzieścia dziewięć złotych 75/100), z przeznaczeniem na „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O w miejscowości Morów oraz remont krawężnika w miejscowości Koperniki”.
§ 2.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji na cel określony w § 1 ust. 1
Umowy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 78

– 4739 –

2. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadania, o którym mowa
w § 1 ust. 1 Umowy, bądź niezgodnego z celem,
oznaczonym w umowie, przeznaczenia dotacji,
Dotujący zastrzega sobie prawo rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia i odmowy przekazania całości lub części dotacji, o której mowa
w § 1 ust. 3 Umowy.

Poz. 958-959

4) protokołu odbioru końcowego zadania
2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów,
o których mowa w ust. 1, Dotowany przekaże Dotującemu w terminie 7 dni od daty odbioru robót.
3. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy
zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty
otrzymania dokumentów ujętych w ust. 1 na
konto Dotowanego Bank Spółdzielczy Otmuchów
o/Nysa 05 8872 1026 0031 4950 2000 0010

§ 3.1. Szczegółowy zakres robót w ramach
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
ujęty jest w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót oraz w ofercie Wykonawcy robót.
2. Całkowity koszt zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną
przez Dotowanego dokumentacją.
3. Nadzór inwestorski Dotowany zapewnia we
własnym zakresie.

§ 7. Dotowanego w realizacji wszystkich czynności wynikających z niniejszej Umowy reprezentował będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza
Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Wszelkie zmiany w postanowieniach
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 4.1. Dotowany zobowiązuje się do:
1) zawarcia umowy z Wykonawcą robót,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru i rozliczenia zadania.
2. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego
powołany będzie na członka komisji odbiorowej.

§ 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Dotowanego i dwa egz. dla Dotującego.

§ 5. Strony ustalają następujący termin realizacji zadania:
1) rozpoczęcie – maj 2010 r.
2) zakończenie – 30 czerwca 2010 r.

§ 11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 6.1. Podstawą przekazania kwoty dotacji,
o której mowa w § 1 ust. 3, będzie przedłożenie
Dotującemu uwierzytelnionych kserokopii następujących dokumentów:
1) protokołu z wyboru Wykonawcy robót,
2) umowy z Wykonawcą robót,
3) faktury za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem ich zapłaty,

Dotowany:

Dotujący:

STAROSTA
Adam Fujarczuk

z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Ryszard Walawender

WICESTAROSTA
mgr Czesław Biłobran

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Marian Lisoń

SKARBNIK POWIATU
mgr Bogusława Stankiewicz

959
957

UMOWA
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1606 O
w miejscowości Kępnica”
zawarta w Nysie w dniu 19 maja 2010 r.
w Nysie pomiędzy:
Powiatem Nyskim, w imieniu którego działa
Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:
- Starostę - Adama Fujarczuka
- V-ce Starostę - Czesława Biłobrana
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogusławy Stankiewicz

zwanym dalej Dotowanym,
a
Gminą Nysa, w imieniu której działa
- Burmistrz Nysy - Jolanta Barska
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Mariana Lisonia
zwanym dalej Dotującym
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§ 1.1. Dotowany oświadcza, iż przeprowadził
przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1606 O
w miejscowości Kępnica”, w zakres którego
wchodzą następujące elementy:
1) roboty rozbiórkowe,
2) ułożenie krawężnika betonowego na długości 372,0 m,
3) ułożenie obrzeży betonowych na długości
266,10 m,
4) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 411,75 m2,
5) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na powierzchni
176,425 m2.
2. Dotowany oświadcza, że ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
wartość zadania, o którym mowa w ust. 1 wynosi: ogółem 88 625,80 zł (słownie: osiemdziesiąt
osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych
80/100)
3. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/622/09 z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Nysa na 2010 rok. Dotujący przekaże Dotowanemu dotację celową w kwocie 35 450,32 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 32/00), z przeznaczeniem na
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr 1606 O w miejscowości Kępnica”.
§ 2.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji na cel określony w § 1 ust. 1
Umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadania, o którym mowa
w § 1 ust. 1 Umowy, bądź niezgodnego z celem,
oznaczonym w umowie, przeznaczenia dotacji,
Dotujący zastrzega sobie prawo rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia i odmowy przekazania całości lub części dotacji, o której mowa
w § 1 ust. 3 Umowy.
§ 3.1. Szczegółowy zakres robót w ramach
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
ujęty jest w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót oraz w ofercie Wykonawcy robót.
2. Całkowity koszt zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną
przez Dotowanego dokumentacją.
3. Nadzór inwestorski Dotowany zapewnia we
własnym zakresie.
957
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§ 4.1. Dotowany zobowiązuje się do:
1) zawarcia umowy z Wykonawcą robót,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru i rozliczenia zadania.
2. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego
powołany będzie na członka komisji odbiorowej.
§ 5. Strony ustalają następujący termin realizacji zadania:
1) rozpoczęcie – maj 2010 r.
2) zakończenie – 30 czerwca 2010 r.
§ 6.1. Podstawą przekazania kwoty dotacji,
o której mowa w § 1 ust. 3, będzie przedłożenie
Dotującemu uwierzytelnionych kserokopii następujących dokumentów:
1) protokołu z wyboru Wykonawcy robót,
2) umowy z Wykonawcą robót,
3) faktury za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem ich zapłaty,
4) protokołu odbioru końcowego zadania
2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów,
o których mowa w ust. 1, Dotowany przekaże Dotującemu w terminie 7 dni od daty odbioru robót.
3. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy
zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty
otrzymania dokumentów ujętych w ust. 1 na
konto Dotowanego Bank Spółdzielczy Otmuchów
o/Nysa 05 8872 1026 0031 4950 2000 0010
§ 7. Dotowanego w realizacji wszystkich czynności wynikających z niniejszej Umowy reprezentował będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza
Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Wszelkie zmiany w postanowieniach
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Dotowanego i dwa egz. dla Dotującego.
§ 11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Dotowany:

Dotujący:

Starosta
Adam Fujarczuk

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
mgr inż. Ryszard Walawender

Wicestarosta
mgr Czesław Biłobran
Skarbnik Powiatu
mgr Bogusława Stankiewicz

Skarbnik Miasta
mgr inż. Marian Lisoń
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Poz. 960
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UMOWA
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie współfinansowania "Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1607 O
w miejscowości Hajduki Nyskie"
zawarta w Nysie w dniu 10 czerwca 2010 r.
w Nysie pomiędzy:
Powiatem Nyskim, w imieniu którego działa
Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:
- Starostę - Adama Fujarczuka
- V-ce Starostę - Czesława Biłobrana
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Bogusławy Stankiewicz
zwanym dalej Dotowanym,
a
Gminą Nysa, w imieniu której działa
- Burmistrz Nysy - Jolanta Barska
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Mariana Lisonia
zwanym dalej Dotującym
§ 1.1. Dotowany oświadcza, iż przeprowadził
przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Remont
chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1607 O
w miejscowości Hajduki Nyskie”, w zakres którego wchodzą następujące elementy:
1) roboty rozbiórkowe,
2) ułożenie krawężnika betonowego na długości 380,0 m,
3) ułożenie obrzeży betonowych na długości
294,50 m,
4) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na powierzchni 461,75 m2,
5) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na powierzchni 128,25 m2.
2. Dotowany oświadcza, że ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
wartość zadania, o którym mowa w ust. 1 wynosi: ogółem 85 351,76 zł (słownie: osiemdziesiąt
pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych
76/100).
3. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XL/622/09 z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Nysa na 2010 rok. Dotujący przekaże Dotowanemu dotację celową w kwocie 38 135,82 zł
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści
pięć złotych 82/100), z przeznaczeniem na

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr 1607 O w miejscowości Hajduki Nyskie”.
§ 2.1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji na cel określony w § 1 ust. 1
Umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadania, o którym mowa
w §1 ust. 1 Umowy, bądź niezgodnego z celem,
oznaczonym w umowie, przeznaczenia dotacji,
Dotujący zastrzega sobie prawo rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia i odmowy przekazania całości lub części dotacji, o której mowa
w § 1 ust. 3 Umowy.
§ 3.1. Szczegółowy zakres robót w ramach
zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
ujęty jest w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót oraz w ofercie Wykonawcy robót.
2. Całkowity koszt zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną
przez Dotowanego dokumentacją.
3. Nadzór inwestorski Dotowany zapewnia we
własnym zakresie.
§ 4.1. Dotowany zobowiązuje się do:
1) zawarcia umowy z Wykonawcą robót,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru i rozliczenia zadania.
2. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego
powołany będzie na członka komisji odbiorowej.
§ 5. Strony ustalają następujący termin realizacji zadania:
1) rozpoczęcie – czerwiec 2010 r.
2) zakończenie – 30 lipca 2010 r.
§ 6.1. Podstawą przekazania kwoty dotacji,
o której mowa w § 1 ust. 3, będzie przedłożenie
Dotującemu uwierzytelnionych kserokopii następujących dokumentów:
1) protokołu z wyboru Wykonawcy robót,
2) umowy z Wykonawcą robót,
3) faktury za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem ich zapłaty,
4) protokołu odbioru końcowego zadania.
2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów,
o których mowa w ust. 1, Dotowany przekaże Dotującemu w terminie 7 dni od daty odbioru robót.
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3. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy
zostanie przekazana w ciągu 14 dni od daty
otrzymania dokumentów ujętych w ust. 1 na
konto Dotowanego Bank Spółdzielczy Otmuchów
o/Nysa 05 8872 1026 0031 4950 2000 0010

Poz. 960-961

§ 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Dotowanego i dwa egz. dla Dotującego.
§ 11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Dotowanego w realizacji wszystkich
czynności wynikających z niniejszej Umowy reprezentował będzie Zarząd Dróg Powiatowych
w Nysie.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza
Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

Dotowany:

Dotujący:

Starosta
Adam Fujarczuk

z upoważnienia Burmistrza
Z-ca Burmistrza
mgr inż. Ryszard Walawender

Wicestarosta
mgr Czesław Biłobran

Skarbnik Miasta
mgr inż. Marian Lisoń

Skarbnik Powiatu
mgr Bogusława Stankiewicz

§ 9. Wszelkie zmiany w postanowieniach
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
958

961
961

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II SA/Op 247/08
Dnia 25 września 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
w składzie następującym:
Przewodniczący:
sędzia NSA

Jerzy Krupiński

Sędziowie:
sędzia WSA
sędzia WSA

Teresa Cisyk – spr.
Elżbieta Naumowicz

Protokolant:
st. sekretarz sądowy
961

Katarzyna Johan

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie
w dniu 25 września 2008 roku ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 kwietnia 2008 r., nr XVI/
100/08 w przedmiocie zgody na zawieranie
umów przez Wójta
1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w całości,
2) określa, że zaskarżona uchwała w całości
nie podlega wykonaniu.
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Poz. 962-963
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II SA/Op 192/09
Dnia 18 sierpnia 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędzia WSA

Grażyna Jeżewska

Sędziowie
Sędzia NSA
Sędzia WSA

Gerard Czech
Ewa Janowska – spr.

Protokolant
Sekretarz sądowy

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie
w dniu 18 sierpnia 2009 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady
Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2001 r.,
nr XXXVI/491/01 w przedmiocie wprowadzenia
opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych
1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,
2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu.

Mariola Górska

959
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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sygn. akt II SA/Op 193/09
Dnia 18 sierpnia 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędzia WSA

Grażyna Jeżewska – spr.

Sędziowie
Sędzia NSA
Sędzia WSA

Gerard Czech
Ewa Janowska

Protokolant
Sekretarz sądowy Mariola Górska
960

po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie
w dniu 18 sierpnia 2009 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady
Miasta Opola z dnia 26 czerwca 2003 r., nr XV/
126/03 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat, ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych
1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,
2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu.
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