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Odbiorcy będą obciążani również za dostarczone ciepło (za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła) według cen zawartych
w taryfie wytwórcy ciepła.
2.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
2.1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączania nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia
odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów
ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.) obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy
odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 43,
poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 z 2001 r. i Nr 74, poz. 676
z 2002 r.).
2.2. W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych,
niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie
będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa pkt 1.

CZĘŚĆ V
ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
1.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu stanowi iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej,

2.

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, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporządzenia taryfowego, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej,

3.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

CZĘŚĆ VI
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1.

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2.

W przypadkach:
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
– nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VII
ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1.

O zmianie stawek opłat dostawcy oraz o zmianie cen wytwórcy ciepła, dostawca powiadomi odbiorcę pisemnie,
co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

2.

Taryfa może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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CZĘŚĆ II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Gryfinie prowadzi działalność gospodarczą, zaopatrując w ciepło
odbiorców na terenie miasta i gminy Gryfino. Działalność ta obejmuje:
1.

przesyłanie i dystrybucję ciepła, na podstawie uzyskanej koncesji Nr PCC/38/196/U/2/98/BK z dnia
7 września 1998 r.,

2.

obrót ciepłem, na podstawie uzyskanej koncesji Nr OCC/14/196/U/2/98/BK z dnia 7 września 1998 r.

PEC Sp. z o.o. dostarcza dla potrzeb odbiorców ciepło w postaci wody gorącej dla celów ogrzewania, podgrzewania
wody wodociągowej oraz wentylacji i klimatyzacji.

CZĘŚĆ III
PODZIAŁ NA GRUPY ODBIORCÓW
Odbiorców podzielono na grupy:
1.

E 1.1. – odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródeł wytwórcy, poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność
dostawcy i eksploatowaną przez dostawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są węzły cieplne stanowiące własność
odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

2.

E 1.2. – odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródeł wytwórcy, poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność
dostawcy i eksploatowaną przez dostawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są węzły cieplne stanowiące własność
dostawcy i eksploatowane przez dostawcę.

CZĘŚĆ IV
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT
1.

Ceny i stawki opłat dla odbiorców w poszczególnych grupach
Grupa odbiorców E 1.1.:

Grupa odbiorców E 1.2.:

*stawki opłat zawierają podatek Vat w wysokości 22%.
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Załącznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-820/196-A/6/7/2002/IV/AS
z dnia 30 lipca 2002 r. (poz. 1282)

TARYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I
OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1.

Rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053)

2.

Rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845).

3.

Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z dostawcą,

4.

Wytwórca – Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie.

5.

Dostawca – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gryfinie.

6.

Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze
źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.

7.

Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek
zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje
z obiektem.

8.

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.

9.

Układ pomiarowo - rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania
ciepła.

10. Zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się
w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
11. Warunki obliczeniowe – obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło.
12. Sezon grzewczy – okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują
konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
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Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Gryfinie, posiadającego koncesje udzielone w dniu 7 września 1998 r. przez Prezesa URE na przesyłanie
i dystrybucję ciepła Nr PCC/38/196/U/2/98/BK oraz na obrót ciepłem Nr OCC/14/196/U/2/98/BK, w dniu
20 czerwca 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
zwanego dalej „Prezesem URE”.
Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie
współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych
oraz zmianę warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo
opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Bazowe stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia
działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych
przez Przedsiębiorstwo w roku obrotowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia
taryfowego).
Współczynnik korekcyjny Xw, o którym mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalony został adekwatnie do możliwości
poprawy efektywności funkcjonowania przez Przedsiębiorstwo oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.
W niniejszej decyzji współczynnik korekcyjny Xw dla przesyłania i dystrybucji ciepła został ustalony w wysokości minus 5,5%.
Okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego X w został określony do dnia 31 sierpnia 2003 r., co umożliwi
weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, ustalony w decyzji okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego
Xw jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
Wprowadzenie w życie niniejszej taryfy nie narusza zasady ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym
poziomem cen.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
Z upoważnienia
PREZESA
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
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po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, została wydana decyzja Nr OSZ-820/802-C/26/2/2002/II/ZD
przedłużająca okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xw dla wytwarzania ciepła, zawartego w drugiej taryfie
dla ciepła, do dnia 30 września 2002 r. (ww. zmiana dotyczy decyzji Nr OSZ-820/802-A/26/6/2001/II/ZD z dnia
30 kwietnia 2001 r. zmienionej decyzją z dnia 21 czerwca 2002 r. Nr OSZ-820/802-B/26/4/2002/II/ZD).

Z upoważnienia
PREZESA
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Poz. 1282
INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr OSZ-820/196-A/6/7/2002/IV/AS
z dnia 30 lipca 2002 r.
Informuje się, iż w dniu 30 lipca 2002 r. została wydana decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła, ustaloną
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie, o następującej
treści:

DECYZJA
NR OSZ-820/196-A/6/7/2002/IV/AS
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255; z 2000 r.
Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555 i nr 103, poz. 1099; z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802, oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) 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 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) po rozpatrzeniu wniosku Nr 1452 / 2002 z dnia
18 czerwca 2002 r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie
posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 811069863 zwanego w dalszej części decyzji
„Przedsiębiorstwem energetycznym” postanawiam:
1)

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione wyżej Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji,

2)

ustalić współczynnik korekcyjny X w, określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania
Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności
gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy
rok stosowania taryfy, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.):
– dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, w wysokości minus 5,5%,

3)

ustalić okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego, o którym mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji, do
31 sierpnia 2003 r.
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3)

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,

4)

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.

5)

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.

6)

miesięczna rata opłaty abonamentowej, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych
i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

VI WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2.

W przypadkach:
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
– nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VII ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
1.

O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem
nowych cen i stawek opłat.

2.

Taryfa może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Poz. 1281
INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o zmianie zatwierdzającej taryfę dla ciepła
z dnia 30 lipca 2002 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iż na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)
oraz w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1999 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099; z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie, w dniu 30 lipca 2002 r.,
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1.3. Grupa taryfowa B 3

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc
cieplną

Jedn. miary

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

5.
6.

Ceny i stawki opłat
netto

brutto *

zł/MW/rok

54 175,60

66 094,23

rata zł/MW/m-c

4 514,63

5 507,85

zł/GJ

21,23

25,90

zł/m³

14,20

17,32

zł/MW/rok

16 284,61

19 867,22

rata zł/MW/m-c

1 357,05

1 655,60

6,37

7,77

zł/pkt pom./rok

141,00

172,02

rata zł/pkt pom./m-c

11,75

14,34

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe

zł/GJ

Stawka opłaty abonamentowej

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
2.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia
odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów
ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami) obowiązujących w dniu zawarcia umowy
o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).
2. W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu,
podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych,
niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że
nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.

V ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Wysokości opłat oblicza się w następujący sposób:
1)

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,

2)

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 dla danej grupy taryfowej,
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IV RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
1.

Ceny i stawki opłat
1.1. Grupa taryfowa B 1

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc
cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

5.
6.

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Stawka opłaty abonamentowej

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat
netto

brutto *

zł/MW/rok

54 175,60

66 094,23

rata zł/MW/m-c

4 514,63

5 507,85

zł/GJ

21,23

25,90

zł/m³

14,20

17,32

10 998,94

13 418,71

916,58

1 118,23

5,09

6,21

zł/pkt pom./rok

141,00

172,02

rata zł/pkt pom./m-c

11,75

14,34

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c
zł/GJ

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
1.2. Grupa taryfowa B 2

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc
cieplną

2.

Cena ciepła

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

5.
6.

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Stawka opłaty abonamentowej

Jedn. miary

Ceny i stawki opłat
netto

brutto *

zł/MW/rok

54 175,60

66 094,23

rata zł/MW/m-c

4 514,63

5 507,85

zł/GJ

21,23

25,90

zł/m³

14,20

17,32

zł/MW/rok

14 107,01

17 210,55

rata zł/MW/m-c

1 175,58

1 434,21

6,05

7,38

zł/pkt pom./rok

141,00

172,02

rata zł/pkt pom./m-c

11,75

14,34

zł/GJ

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%
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III PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany został wg następujących kryteriów:
–

źródło ciepła,

–

sieć ciepłownicza,

–

miejsce dostarczania ciepła.

Źródło ciepła z oznaczeniem symbolu:
1 - Ciepłownia Rejonowa przy ul. Nasiennej Nr 6

L.p.
a

1

2

3

Grupa taryfowa

Charakterystyka odbiorców

b

c

B1

Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej poprzez sieć
ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy
i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące
własność odbiorców i eksploatowane przez odbiorców.

B2

Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej poprzez sieć
ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy
i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.

B3

Odbiorcy zasilani z ciepłowni rejonowej poprzez sieć
ciepłowniczą, węzły cieplne i zewnętrzne instalacje
odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy
i eksploatowaną przez sprzedawcę.
Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w
budynkach.
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11) liczba punktów pomiarowych - łączną liczbę układów pomiarowo -rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach
do węzłów cieplnych oraz urządzeń, których wskazania stanowią podstawę do określenia udziału poszczególnych
odbiorców w kosztach ciepła dostarczonego do grupowych węzłów cieplnych, obsługujących obiekty więcej niż
jednego odbiorcy,
12) handlowa obsługa odbiorców - czynności związane z:
a) odczytywaniem wskazań oraz kontrolą układów pomiarowo-rozliczeniowych i urządzeń, których wskazania
stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła lub ustalenia udziału odbiorcy w kosztach
ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego,
b) obliczaniem należności, wystawianiem faktur i egzekwowaniem ich realizacji,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków umowy i prawidłowości rozliczeń,
13) moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana
od tego nośnika w ciągu godziny,
14) zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:
a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach, znajdujących się w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się
w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
15) przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej
na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania
ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
16) obliczeniowe natężenie przepływu dla sieci ciepłowniczej - natężenie przepływu nośnika ciepła odpowiadające
przyłączeniowej mocy cieplnej dla danej sieci ciepłowniczej i parametrom nośnika ciepła dostarczanego ze źródła
ciepła do tej sieci, określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych,
17) warunki obliczeniowe - obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
18) sezon grzewczy - okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują
konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
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Załącznik do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-820/244-A/23/13/2002/III/AB
z dnia 26 lipca 2002 r. (poz. 1280)

TARYFA DLA CIEPŁA

I INFORMACJE OGÓLNE
1.

Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, działające na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE w dniu
4 września 1998 r. na:
– wytwarzanie ciepła Nr WCC/31/244/U/2/98/BK
– przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/31/244U/2/98/BK

2.

Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348) ze zmianami,
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. - w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego
w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. - w sprawie szczegółowych warunków
przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem świadczenia usług przesyłowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),
zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.

3.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup taryfowych, odpowiednio do zakresu
świadczonych usług.

II OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1)

odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,

2)

sprzedawca - przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła,
zawartej z tym odbiorcą,

3)

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

4)

sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródła
ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,

5)

przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek
zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje
z obiektem,

6)

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika
ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych,

7)

instalacja odbiorca - 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,

8)

zewnętrzne instalacje odbiorcze - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła
z obiektami,

9)

obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

10) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
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W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo
energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych
kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok
stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Współczynniki korekcyjne Xw, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości
poprawy efektywności funkcjonowania przez Przedsiębiorstwo energetyczne oraz stosownie do zmiany warunków
prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo energetyczne działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy
w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy.
Współczynniki korekcyjne Xw zostały uwzględnione w cenach i stawkach opłat, ustalonych w taryfie dla ciepła
zatwierdzanej niniejszą decyzją i wynoszą: dla wytwarzania ciepła (plus) 4,1% i dla przesyłania i dystrybucji ciepła
(minus) 26,5%.
Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xr został określony do dnia 31 sierpnia 2003 r., co ma umożliwić
po upływie tego terminu kolejną weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen i stawek opłat ciepła.
Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, ustalony w decyzji okres obowiązywania współczynników korekcyjnych
Xw jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
Z upoważnienia
PREZESA
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
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INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o decyzji Nr OSZ - 820/244-A/23/13/2002/III/AB
z dnia 26 lipca 2002 r.
Informuje się, iż w dniu 26 lipca 2002 r. została wydana decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, o następującej treści:

DECYZJA
Nr OSZ - 820/244-A/23/13/2002/III/AB
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255; z 2000 r.
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099; z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) 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 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 maja 2002 r.
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim posiadającego statystyczny
numer identyfikacyjny REGON: 811118099 zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”:
postanawiam:
1)

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)

ustalić współczynniki korekcyjne X w, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania
Przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo energetyczne
danego rodzaju działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy w stosunku do roku kalendarzowego
poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy:
a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, w wysokości (plus) 4,1%,
b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, w wysokości (minus) 26,5%,

3)

ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2 niniejszej decyzji, do
31 sierpnia 2003 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, posiadającego koncesje udzielone w dniu 4 września 1998 r.
przez Prezesa URE na wytwarzanie ciepła Nr WCC/31/244/U/2/98/BK oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/
31/244/U/2/98/BK, w dniu 6 maja 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła
oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
zwanego dalej „Prezesem URE”.
W myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c tej ustawy, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników
korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych oraz zmianę
warunków prowadzenia przez te przedsiębiorstwa działalności gospodarczej.
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UZASADNIENIE

Decyzjami z dnia 16 listopada 1998 r. Nr WCC/632/802/U/1/98/JK (zmienioną decyzjami z dnia 30 kwietnia 2001 r.
Nr WCC/632A/802/W/3/2001/ZJ oraz z dnia 11 maja 2002 r. Nr WCC/632B/802/W/3/2002/BP) oraz Nr PCC/667/802/U/1/98/JK
(zmienioną decyzją z dnia 11 maja 2002 r. Nr PCC/667/A/802/W/3/2002/BP oraz postanowieniem z dnia
20 maja 2002 r. Nr PCC/667B/802/U/3/2002/BP), udzielono przedsiębiorcy Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych
w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie, koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję
ciepła na okres do 30 listopada 2008 r., określając jednocześnie w punkcie nr 1 na stronie 2 każdej z decyzji „Przedmiot
i zakres działalności”.
Pismem z dnia 21 maja 2002 r. (data wpływu 27 maja 2002 r.) uzupełnionym pismami: z dnia 14 czerwca 2002 r.
oraz z dnia 4 lipca 2002 r. koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanych decyzji w związku ze zmianą liczby
eksploatowanych sieci ciepłowniczych oraz źródeł ciepła i związaną z tym zmianą mocy znamionowej eksploatowanych
źródeł. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformował, iż zmiana liczby eksploatowanych źródeł ciepła związana
jest z zaprzestaniem eksploatacji czterech źródeł ciepła w Chojnie oraz zaprzestaniem eksploatacji sieci ciepłowniczej
zasilającej obiekt przy ul. Sikorskiego 5 ze źródła przy ul. Narciarskiej 53 w Chojnie.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki postanowił zmienić swoją decyzje z dnia 16 listopada 1998 r. Nr WCC/632/802/U/1/98/JK (zmienioną decyzjami
z dnia 30 kwietnia 2001 r. Nr WCC/632A/802/W/3/2001/ZJ oraz z dnia 11 maja 2002 r. Nr WCC/632B/802/W/3/2002/BP)
oraz Nr PCC/667//802/U/1/98/JK (zmienioną decyzją z dnia 11 maja 2002 r. Nr PCC/667/A/802/W/3/2002/BP oraz postanowieniem
z dnia 20 maja 2002 r. Nr PCC/667B/ 802/U/3/2002/BP) w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie
i dystrybucję ciepła.

Z upoważnienia
PREZESA
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
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UCHWAŁA NR XLV/343/2002
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 28 czerwca 2002 r.
o zmianie uchwały w sprawie zasad polityki podatkowej gminy Złocieniec na lata 2002-2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 8 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) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XL/292/2001 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zasad polityki
podatkowej gminy Złocieniec na lata 2002-2010 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 38, poz. 829) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w Zasadach polityki podatkowej gminy Złocieniec na lata 2002-2010, stanowiących załącznik do uchwały,
dotychczasową treść § 2 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:
„2. Do zwolnień od podatku od nieruchomości, o których mowa w ust. 1 uprawnieni są również podatnicy, którzy:
a) udostępniają, na podstawie umów cywilno-prawnych, nieruchomości będące ich własnością przedsiębiorcom
spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale,
b) z treści umowy cywilno-prawnej wynikać będzie, że przedsiębiorca oprócz czynszu opłacać ma podatek
od nieruchomości.”,

2)

w załączniku Nr 1 do zasad polityki podatkowej gminy Złocieniec na lata 2002-2010, stanowiących załącznik do uchwały,
po wyrazach „b) handel hurtowy i hurto-detal” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „c) hotele”.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Ptak

Poz. 1279
INFORMACJA
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o decyzjach Nr WCC/632C/802/W/OSZ/2002/BSt
i Nr PCC/667C/802/W/OSZ/2002/BSt
z dnia 24 lipca 2002 r.
.
W dniu 24 lipca 2002 r. na wniosek przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnie ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła oraz
w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
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§ 13.

1.

Stawkę czynszu ustala Zarząd Powiatu w Wałczu z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2.

Czynniki powodujące zwiększenie stawki określonej w ust. 1:
a) położenie budynku w strefie śródmiejskiej obejmującej ulice zgodnie z uchwałą RM nr II/S19/135/96
z kwietnia 1996 r.
b) usytuowanie lokalu mieszkalnego na I piętrze,
c) wyposażenie budynku i lokalu mieszkalnego w:
– instalację c. o.,
– instalację gazową,
– domofon,
d) wykonany remont kapitalny w ostatnich pięciu latach:
– dachu,
– elewacji.

3.

Czynniki powodujące zmniejszenie stawki określonej w ust. 1:
a) lokal znajdujący się w budynku przeznaczonym do rozbiórki,
b) lokal na terenie wiejskim,
c) lokal na terenie miejskim poza miastem Wałcz,
d) lokal bez łazienki,
e) lokal bez ubikacji,
f) lokal z ciemną kuchnią lub bez kuchni,
g) lokal bez instalacji gazowej,
h) lokal bez centralnego ogrzewania.
§ 14.

Czynsz powinien obejmować koszty: administrowania, konserwacji i utrzymania technicznego mieszkania, a także części
wspólnych budynku i przyległych terenów w zakresie ustalonym w umowie najmu.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz Kodeksu
cywilnego.
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 17.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Kobiałko-Morawska
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§ 9.
1.

Wynajmujący może ponownie zawrzeć umowę najmu dotychczasowego lokalu z najemcą, który utracił tytuł prawny
do tego lokalu wskutek wypowiedzenia najmu przez wynajmującego z powodu zwłoki z zapłatą przez najemcę
czynszu i innych opłat za używanie lokalu lub nakazania z tego powodu, opróżnienia tego lokalu przez sąd, jeżeli
najemca zapłaci zaległy czynsz, inne opłaty za używanie lokalu, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu
prawnego, a także koszty sądowe i egzekucyjne.

2.

W przypadkach określonych w ust. 1, wynajmujący może zawrzeć umowę najmu dotychczasowego lokalu
z małżonkiem najemcy nie będącym wcześniej współnajemcą tego lokalu, dziećmi najemcy i jego współmałżonka,
innymi osobami, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych lub z osobą, która
pozostawała z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, zamieszkującymi stale w tym lokalu do czasu ustania stosunku
najmu i zamieszkującymi w nim nadal, jeżeli zapłacą zaległy czynsz, inne opłaty za używanie lokalu, odszkodowanie
za zajmowanie lokalu bez tego tytułu prawnego, a także ewentualne koszty sądowe i egzekucyjne.

3.

Wynajmujący może wyrazić zgodę na zamianę lokali, gdy najemca lokalu będącego własnością Powiatu Wałeckiego
utracił tytuł prawny do tego lokalu wskutek wypowiedzenia najmu przez wynajmującego z powodu zwłoki z zapłatą
przez najemcę czynszu i innych opłat za używanie lokalu lub nakazania z tego powodu opróżnienia przez sąd, jeżeli
taka zamiana daje gwarancję, że najemca będzie płacił czynsz z tytułu najmu lokalu uzyskanego w wyniku zamiany
oraz że on lub osoba, z którą była dokonana zamiana, zapłacą zaległy czynsz, inne opłaty za używanie lokalu,
odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, a także ewentualne koszty sądowe i egzekucyjne.
§ 10.

1.

Kaucja, o których mowa w § 5 ust. 2, § 6 ust. 3 i § 7 ust. 4 wpłacane są na rachunek wynajmującego, najpóźniej
w dniu zawarcia umowy najmu.

2.

Wpłata kaucji, o której mowa w ust. 1, może być w uzasadnionych przypadkach za zgodą właściciela lokalu i na
podstawie pisemnej umowy zawartej między wynajmującym i najemcą rozłożona na raty, z tym że pierwsza rata
powinna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu.
§ 11.

1.

Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 z oddawane są w najem z zastosowaniem zasad
wynajmowania lokali określonych w uchwale, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Lokale, o których mowa w ust. 1, oferowane są do wynajęcia w pierwszej kolejności tym osobom spośród osób,
którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, których liczba członków
ich gospodarstwa domowego uzasadnia oddanie w najem takiego lokalu ze względu na potrzebę zapewnienia nie
mniej niż 10 m2 powierzchni pokoi na jednego członka gospodarstwa.

3.

W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 2, lub odmowy przyjęcia przez nie oferty wynajęcia lokalu,
o którym mowa w ust. 1, lokale te mogą być oferowane do zamiany w pierwszej kolejności innym najemcom lokali
będących własnością Powiatu Wałeckiego a w braku od nich wniosków o zamianę - w dalszej kolejności-osobom
zajmującym lokale nie będące własnością Powiatu w celu poprawienia warunków zamieszkania.

4.

Zarząd Powiatu ustala i podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie w Starostwie Powiatowym oraz siedzibie
zarządcy budynku, wykaz lokali o których mowa w ust. 3, zawierający:
a) położenie i oznaczenie lokalu,
b) powierzchnię użytkową lokalu,
c) wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne i instalacje,
d) stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
e) termin i miejsce składania wniosków o zamianę lokali.
§ 12.

1.

Wnioski o najem na czas nieoznaczony lokali mieszkalnych rozpatruje wynajmujący.

2.

Osoba, której wniosek o najem lokalu na czas nieoznaczony został załatwiony odmownie, może w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia złożyć do wynajmującego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; w tym
przypadku wynajmujący rozpatruje wniosek po zasięgnięciu opinii właściwej przedmiotowej Komisji Rady Powiatu.

.
Dziennik
Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56

– 6603 –

Poz. 1277

2.

Pełnoletni zstępni i wstępni najemcy lub jego współmałżonek, rodzeństwo, zięć, synowa, osoby przysposobione
oraz osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, którzy pozostali w lokalu
opuszczonym przez najemcę, mają prawo do najmu tego lokalu, jeżeli zamieszkiwali w nim wspólnie z najemcą
i byli zameldowani na pobyt stały w tym lokalu dłużej niż dwa ostatnie lata przed opuszczeniem lokalu przez najemcę,
a lokal, w którym zamieszkał dotychczasowy najemca, znajduje się w innej miejscowości; prawo to nie dotyczy
osób, które w chwili opuszczenia lokalu przez najemcę miały tytuł prawny do innego lokalu.

3.

Zawarcie umowy najmu lokalu po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę, z osobami, o których mowa
w ust. 2, może być uzależnione od wpłacenia przez osobę uprawnioną kaucji w wysokości nie przekraczającej 12krotności miesięcznego czynszu za ten lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy
najmu; decyzję w sprawie obowiązku wpłacenia kaucji oraz jej wysokości podejmuje wynajmujący.

4.

Postanowienia ust. 3 nie stosuje się do osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu, nie przekracza 125%
kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
§ 7.

1.

W razie śmierci najemcy lokalu w stosunek najmu lokalu wstępują małżonek nie będący współnajemcą lokalu,
dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń
alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwali
z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

2.

Jeżeli po śmierci najemcy lokalu pozostały w nim osoby zamieszkujące dotychczas wspólnie z najemcą, które nie
wstąpiły w najem tego lokalu, wynajmujący może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu
przez te osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

W razie braku osób wymienionych w ust. 1, prawo do najmu lokalu po śmierci najemcy mają pełnoletni zstępni inni
niż dzieci i wstępni najemcy lub jego współmałżonka, rodzeństwo, zięć, synowa i osoby przysposobione, jeżeli stale
zamieszkiwali z najemcą i byli zameldowani w tym lokalu na pobyt stały dłużej niż dwa ostatnie lata do chwili jego
śmierci; prawo to nie dotyczy osób, które w chwili śmierci najemcy miały tytuł prawny do innego lokalu.

4.

Zawarcie umowy najmu lokalu po śmierci najemcy, z osobami, o których mowa w ust. 3, może być uzależnione od
wpłacenia przez osobę uprawnioną kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za ten lokal, obliczonego
według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu; decyzję w sprawie obowiązku wpłacenia kaucji
oraz jej wysokości podejmuje wynajmujący.

5.

Postanowienia ust. 4 nie stosuje się do osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu, nie przekracza 150%
kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
§ 8.

1.

Najemcy lokali będących własnością Powiatu Wałeckiego mogą dokonywać ich zamiany na inne lokale stanowiące
własność Powiatu, jak również na lokale, które nie są własnością Powiatu.

2.

Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez wynajmującego lokalu wolnego będącego własnością Powiatu
Wałeckiego w zamian za lokal dotychczas przez najemcę zajmowany - z zastrzeżeniem § 2 i 3- osobom:
a) niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich, jeżeli umożliwi im to zamieszkanie na niższej
kondygnacji,
b) które chcą zamienić dotychczas zajmowany lokal na lokal o mniejszej powierzchni lub niższym standarcie.

3.

Zamiana lokalu będącego własnością Powiatu na lokal nie będący jego własnością może być uzależniona od
otrzymania przez wynajmującego tytułu prawnego do tego lokalu lub przyrzeczenia jego otrzymania.

4.

Zamiana lokali wymaga dokonania przez strony czynności prawnych powodujących wygaśnięcie tytułów prawnych
do zajmowania przez osoby zamieniające lokale dotychczasowych lokali oraz powstanie tytułów prawnych do
lokali uzyskiwanych w wyniku zamiany.

5.

Wynajmujący odmawia zgody na zamianę, jeżeli powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego
najemcy, z którym w wyniku zamiany wynajmujący miałby zawrzeć umowę najmu, byłaby mniejsza niż 5 m.
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zamieszkują w budynkach bezpośrednio grożących zawaleniem, w stosunku do których organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego nakazał ich opróżnienie bądź wyłączenie z użytkowania w określonym terminie
całości lub części budynku,
zamieszkujących w budynkach przeznaczonych do rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny w przypadku
stwierdzenia przez wynajmującego lub organ nadzoru architektoniczno-budowlanego, że budynek jest
w nieodpowiednim stanie technicznym mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku z podejmowaną na tym terenie inwestycją.

W razie opróżnienia lokali mieszkalnych będących własnością powiatu, w przypadku braku osób, o których mowa
w ust. 1, lokale te przeznaczone zostaną na wynajem na czas oznaczony dla osób, które ze względu na posiadane
kwalifikacje lub niezbędne potrzeby kadrowe nawiązały stosunek pracy w strukturach Powiatu i nie posiadają
tytułu prawnego do lokalu w miejscowości, w której nawiązały stosunek pracy, ani w jej pobliżu.
§ 3.

W dalszej kolejności - w przypadku braku osób, o których mowa w § 2 - zawarcie umowy najmu przysługuje osobom,
które:
1)

mieszkają w lokalach stanowiących własność powiatu:
a) w których na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi lub,
b) nie nadają się na stały pobyt ludzi, i równocześnie

2)

ich średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
§ 4.

1.

Lokale, ze względu na zły stan techniczny mogą być przeznaczone przez wynajmującego do remontu we własnym
zakresie przez przyszłego najemcę.

2.

W pierwszej kolejności do wykonania remontu we własnym zakresie, a po jego wykonaniu do zawarcia umowy
najmu, kwalifikowane są osoby określone w § 2, lub zamieszkujący z nimi stale członkowie ich rodzin tworzący
odrębne gospodarstwa domowe.

3.

Osoby zakwalifikowane do wykonania remontu lokalu we własnym zakresie, zawierają z wynajmującym umowę
określającą zakres i termin wykonania remontu.

4.

Po stwierdzeniu przez wynajmującego, że remont lokalu został wykonany zgodnie z umową, o której mowa w ust. 3,
a lokal nadaje się na stały pobyt ludzi, wynajmujący zawiera z osobą, która wykonała remont, umowę najmu tego
lokalu na czas nieoznaczony.

5.

Zasady określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio do przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne
oraz nadbudowy i rozbudowy domów, w wyniku której powstaną nowe lokale; w takich przypadkach konieczne
jest ponadto uzyskanie wymaganych pozwoleń organu administracji architektoniczno-budowlanej określonych
w przepisach prawa budowlanego.
§ 5.

1.

Jeżeli w lokalu zajmowanym przez więcej niż jednego najemcę zostanie opróżniona część tego lokalu, prawo do
otrzymania w najem opróżnionej części przysługuje najemcy, który nadal zamieszkuje w tym lokalu, z tym, że
w przypadku, gdy mimo opróżnienia, w lokalu pozostał więcej niż jeden najemca, pierwszeństwo w uzyskaniu
opróżnionej części służy temu z nich, który w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego posiada
mniejszą powierzchnię pokoi lub gdy zaspokoi to potrzeby mieszkaniowe liczniejszego gospodarstwa domowego.

2.

Zawarcie umowy najmu lokalu w przypadku określonym w ust. 1, może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę
kaucji w wysokości nie przekraczającej 12- krotności miesięcznego czynszu za ten lokal, obliczonego według stawek
obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu; decyzję w sprawie obowiązku wpłacenia kaucji oraz jej wysokości
podejmuje wynajmujący.
§ 6.

1.

W razie opuszczenia lokalu przez najemcę i pozostania w nim osób zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą,
wynajmujący może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu przez te osoby, z zastrzeżeniem
ust. 2.
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§ 3.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do dnia 5 każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym uczeń korzystał z posiłku, zawiadamia pisemnie rodziców, opiekunów prawnych ucznia korzystającego
z posiłków o wysokości kwoty podlegającej wpłacie jako zwrot wydatków, o których mowa w § 1 i § 2.
§ 4.
Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są do wpłaty kwoty, o której mowa w § 3 w terminie 14 dni od
doręczenia zawiadomienia, w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Tucznie.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr II/16/97 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu
wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci oraz
uchwała Nr II/13/98 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/97.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Świderska

Poz. 1277
UCHWAŁA NR XXXII/251/2002
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wałeckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558) oraz art. 8 pkt 2, art. 20 ust. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733) Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:
§ 1.
1.

Uchwała określa zasady wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wałeckiego wchodzących
w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości, jak również lokali będących we władaniu jednostek organizacyjnych
w formie trwałego zarządu.

2.

Funkcję wynajmującego dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości pełni
Zarząd Powiatu, a dla lokali będących we władaniu jednostek organizacyjnych te jednostki.
§ 2.

1.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do
dotychczas zajmowanego lokalu stanowiącego własność Powiatu, które:
1) pozbawione zostały dotychczasowego lokalu w wyniku katastrofy budowlanej, klęski żywiołowej lub pożaru,
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UCHWAŁA NR XXX/259/2002
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558) oraz w oparciu o art. 10 ust. 1, w związku z art. 6a
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958;
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
Pozbawia się kategorii drogi powiatowej działkę nr 46/2 o powierzchni 0,0432 ha położonej w Mieście Sławno w obrębie
nr 2 przy ul. Kosynierów.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ewa Gomułkiewicz

Poz. 1276
UCHWAŁA NR I/5/2002
Rady Miejskiej Tuczna
z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na posiłki przysługujące uczniom uczęszczającym
do szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach zadań własnych gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718;
z 2001 r. Nr 46, poz. 499) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 56) ustala się,
co następuje:
§ 1.
Obowiązek zwrotu wydatków w części wynoszącej 80% kosztów poniesionych na przyznany posiłek powstaje
w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200% dochodu, o którym mowa wart. 4 ust. ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
§ 2.
Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek w całości powstaje w przypadku, gdy dochód na
osobę w rodzinie ucznia przekracza 250% dochodu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1.
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§ 3.

Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Teresa Bas
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/375/2002
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 27 czerwca 2002 r. (poz. 1274)

ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w zł
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§ 8.

W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Międzyzdrojach przy ulicach:
1)

Marii Curie Skłodowskiej 39a i 39b,

2)

Marii Curie Skłodowskiej 14 (Dom Pracy Twórczej),

3)

Placu Neptuna 4,

4)

Tysiąclecia Państwa Polskiego 20b

nabywcy nabywają lokale za cenę równą ich wartości, z zastosowaniem zasad, o których mowa w § 4, bez możliwości
bonifikat zawartych w § 5.
§ 9.
Pomieszczenie nie będące przedmiotem najmu i samodzielnym lokalem mieszkalnym, przyległe bezpośrednio do lokalu
stanowiącego odrębną nieruchomość, może być sprzedane w drodze przetargu ograniczonego.
§ 10.
Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustala się w wysokości 15% wartości gruntu.
§ 11.
Cenę sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 10%.
§ 12.
Traci moc uchwała Nr XVIII/173/2000 z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
§ 14.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Biniszkiewicz

Poz. 1274
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2002
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2002 rok.
Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627;
z 2002 r. Nr 115, poz. 1229) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miejska w Resku uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 32.460 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
Zatwierdza się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 38.720 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

.
Dziennik
Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56

a)
b)
c)
2.

– 6597 –

Poz. 1273

wolne lokale,
budynki przeznaczone do rozbiórki, pod warunkiem przeznaczenia terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkalne,
lokale, których najemcy zrezygnowali z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu lokalu.

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale:
1) położone w budynkach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne
niż mieszkalne,
2) lokale socjalne.
§ 3.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym obejmuje:
a)

wartość lokalu ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego,

b)

inne koszty związane ze sprzedażą lokalu, w tym koszt dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia
o samodzielności lokalu.
§ 4.

1.

Cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w drodze bezprzetargowej nabywca uiszcza jednorazowo lub
w systemie ratalnym.

2.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na 10 rat
rocznych. Rozłożona na raty niespłacona cena sprzedaży podlega oprocentowaniu stałemu w wysokości 15%.
§ 5.

1.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego odbywa się z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 50% ceny sprzedaży.

2.

W przypadku uiszczenia przez nabywcę najpóźniej w dniu sprzedaży lokalu mieszkalnego całej ceny sprzedaży
lokalu nabywcy przysługuje dodatkowo bonifikata w wysokości 20% ceny lokalu.

3.

W przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku dotychczasowym najemcom zostanie udzielona
bonifikata w wysokości 15% wartości lokalu (nie dotyczy to najemców domów jednorodzinnych).
Warunkiem zastosowania bonifikaty, o której mowa w § 5 ust. 3 jest:
1) złożenie wniosków o kupno przez wszystkich najemców w terminie jednego miesiąca od momentu złożenia
pierwszego wniosku,
2) wpłacenie całej ceny sprzedaży lokalu przed podpisaniem aktu notarialnego.

4.

W przypadku sprzedaży z lokalem mieszkalnym znajdujących się na działce budynków gospodarczych i garaży
najemca otrzymuje bonifikatę w wysokości 50% ceny sprzedaży.

5.

Piwnice, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze sprzedawane łącznie z lokalem mieszkalnym jako pomieszczenia
przynależne podlegają sprzedaży według zasad niniejszego paragrafu.
§ 6.

1.

W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz osób będących kombatantami w rozumieniu ustawy z dnia
25 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego, cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego obniża się o 10%.

2.

Najemcy ubiegający się o przyznanie zniżki winni dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uprawnienia
kombatanckie.
§ 7.

W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach, w których odbył się remont po dniu 1 stycznia 1995 r.
sprzedaż odbywa się z zastosowaniem następujących bonifikat:
1)

gdy kwota poniesionych nakładów na remont nabywanego lokalu i części wspólnych przekroczy wartość:
a) 15% wartości odtworzeniowej lokalu - bonifikata wynosi 10%,
b) 10% wartości odtworzeniowej lokalu - bonifikata wynosi 20%,
c) 5% wartości odtworzeniowej lokalu - bonifikata wynosi 30%,

2)

wartość odtworzeniową lokalu wyznacza iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalanego co kwartał przez wojewodę.
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UCHWAŁA NR XXXVII/377/02
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 16 lipca 2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Mieszkowice na rzecz najemców.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. a 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) w związku z art. 68, ust. 1 pkt 7,
art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543;
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXII/214/2000 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia
warunków i trybu sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mieszkowice na rzecz
najemców, wprowadza się następujące zmiany:
1.

§ 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Bonifikaty określone w § 3 i § 4 mniejszej uchwały obowiązują do 31 grudnia 2003 r.”
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Kijo

Poz. 1273
UCHWAŁA NR XLIV/439/2002
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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) oraz art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz, 371) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej uchwały jest ustalenie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie
wieczyste lub współwłasność gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z nieruchomości.
§ 2.
1.

Zarząd Miejski może przeznaczyć do sprzedaży:
1) w drodze bezprzetargowej - na rzecz najemców lokale mieszkalne,
2) w drodze przetargu:
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/199/2002
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 czerwca 2002 r. (poz. 1270)

godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności

Poz. 1271
UCHWAŁA NR LI/580/02
Rady Miejskiej w Kołobrzegu
z dnia 25 czerwca 2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 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) oraz art. 4 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770; z 2000 r.
Nr 22, poz. 272 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800) Rada Miejska w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§ 1.
W § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kołobrzeg, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr L/563/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 1007) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kołobrzegu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Krystyna Strzyżewska

.
Dziennik
Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56

– 6594 –

Poz. 1270

Poz. 1270
UCHWAŁA NR XXX/199/2002
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142; z 1990 r. Nr 34, poz. 138) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1.

Ustala się godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2.

Określone w załączniku Nr 1 godziny otwierania i zamykania traktuje się jako maksymalne.
§ 2.

Placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe o obsłudze jednoosobowej powinny być czynne * w godzinach ustalonych
przez właściciela placówki w przedziale czasowym między godz. 6 a 17.
§ 3.*
§ 4.*
*(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 lipca 2002 r. znak: PN.2.GP.0911/114/2002 Wojewoda Zachodniopomorski
stwierdził nieważność: § 2 uchwały – w części dotyczącej obowiązku otwarcia placówek co najmniej 7 godzin dziennie,
§ 3 uchwały i § 4 uchwały)
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 6.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVI/100/2000 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia
21 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
§ 7.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z upływem
14 dni od ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Boroń
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UCHWAŁA NR LII/464/02
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 24 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Na terenie gminy Goleniów tworzy się następujące odrębne obwody głosowania (obwody zamknięte):
1.

Obwód głosowania Nr 16 (obwód zamknięty) obejmujący Zakład Karny. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
jest Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66.

2.

Obwód głosowania Nr 17 (obwód zamknięty) obejmujący Szpital Powiatowy. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
jest Szpital Powiatowy w Goleniowie, ul. Nowogardzka 2.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Chylicki

Poz. 1269
UCHWAŁA NR XXV/231/2002
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia 28 czerwca 2002
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału powiatu kamieńskiego na okręgi wyborcze, ich numerów,
granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558) w związku z art. 136, ust. 2 i art. 137, ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602,
Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1.
Uchyla się uchwałę Nr XXIV/225/2002 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie
podziału powiatu kamieńskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 1005).
PRZEWODNICZĄCA RADY
Janina Lucyna Mańczak

.
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§ 2.
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 125-32-98 Zarządu Gminy Goleniów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia liczby
okręgów wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do
Rady Miejskiej w Gminie Goleniów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Chylicki
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ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 44.
Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/444/2002 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 28 czerwca 2002 r.
§ 45.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
§ 46.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do bezpłatnego dostarczania niniejszego regulaminu Odbiorcom jego usług.

Poz. 1267
UCHWAŁA NR LII/463/02
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia liczby okręgów wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Gminie Goleniów.
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw o samorządzie gminnym,
o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) i zarządzenia Nr 104/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
15 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rad Powiatów i Rad Gmin
województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 365), Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1.
Do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Goleniowie tworzy się następujące stałe okręgi wielomandatowe
oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych w nich wybieranych:

.
Dziennik
Urzędowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56

– 6590 –

Poz. 1266

ROZDZIAŁ VIII
Obowiązki Odbiorcy usług
§ 38.
Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzana ścieków Odbiorca winien wystąpić z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa.
§ 39.
1.

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie
studzienki i innych pomieszczeń oraz zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.

2.

W przypadkach określonych w § 27 ust. 1 Regulaminu Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania
wszelkich awarii zaistniałych na przyłączu, a w przypadku nie wywiązania się Odbiorcy z wyżej określonego
obowiązku Przedsiębiorstwo ma prawo dokonać zastępczej naprawy przyłącza, bez zlecenia na koszt Odbiorcy.

3.

W przypadku niemożności lub znacznego utrudnienia wykonania naprawy zastępczej Przedsiębiorstwo ma prawo
czasowo wstrzymać dostawę wody lub odprowadzenia ścieków do czasu usunięcia awarii przez Odbiorcę i zgłoszenia
zakończenia wykonanych prac w celu odbioru.

4.

W przypadku trwałego lub czasowego odcięcia przyłączy zgodnie z postanowieniami § 34 i 35 Regulaminu Odbiorca
ponosi koszty związane z odcięciem oraz ich ponownym podłączeniem.
§ 40.

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o:
1.

wszelkich stwierdzeniach uszkodzenia wodomierz głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby,

2.

zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu,

3.

wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działania sieci.
§ 41.

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych
lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.
§ 42.
Odbiorca usług jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.
§ 43.
Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania ze świadczonych usług w sposób zgodny z przepisami ustawy i zawartej
umowy, nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności:
1.

użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możność wystąpienia skażenia chemicznego lub
bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu
cieplej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2.

użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3.

poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie
ścieków,

4.

wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach
określonych w warunkach przyłączenia do sieci,

5.

racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem,

6.

powiadomić Przedsiębiorstwo o zamiarach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.
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ROZDZIAŁ VI
Obsługa i prawa Odbiorcy usług
§ 29.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie klienta pełnej informacji dotyczącej realizacji usług w tym
informacji taryfowych.
§ 30.
1.

Przedsiębiorstwo winno niezwłocznie reagować na zgłoszone reklamacje, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni.

2.

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do 30 dni.

3.

Reklamacje wnoszone są przez Odbiorców na piśmie pod adres Przedsiębiorstwa, który określony jest na fakturze
za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków.

4.

W sprawach mniejszej wagi reklamacje można wnosić telefonicznie pod numer Przedsiębiorstwa, który podany
jest na fakturze za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków.
§ 31.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody
Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.
§ 32.
O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo
winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

ROZDZIAŁ VII
Prawa Przedsiębiorstwa
§ 33.
1.

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody
Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi o których mowa w § 25 Regulaminu.

2.

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzania ścieków, gdy
wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 8 ustawy.

3.

Przedsiębiorstwo na piśmie określa Wnioskodawcy przyczynę odmowy zawarcia umowy oraz czynności jakie winien
wykonać wnioskodawca dla jej ustania.
§ 34.

Przedsiębiorstwo ma prawo czasowo wstrzymać dostawę wody lub odbioru ścieków w przypadku naruszenia przez
Odbiorcę postanowień Regulaminu, umowy oraz ustawy, a także w przypadku niezastosowania się do zaleceń
Przedsiębiorstwa zmierzających do przywrócenia stanu właściwego.
§ 35.
Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach określonych w art. 8
ustawy.
§ 36.
Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków jeśli nie
zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.
§ 37.
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa, po okazaniu legitymacji, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub
do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza
głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów,
przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także
sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
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§ 24.
Za wodę:
a)

pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

b)

zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

c)

zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Przedsiębiorstwo obciąża Gminę, na terenie której powyższe urządzenia są zlokalizowane, na podstawie cen i stawek
ustalonych w taryfie.

ROZDZIAŁ V
Warunki przyłącza do sieci
§ 25.
1.

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na podstawie warunków
technicznych przyłącza wydanych przez Przedsiębiorstwo na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2.

Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy dołączyć: 2 egzemplarze podkładu geodezyjnego
nieruchomości, kopię tytułu prawnego do nieruchomości oraz decyzję o warunkach zabudowy.

3.

Przedsiębiorstwo w terminie 14 dni od otrzymania wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie
nieruchomości. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony, jednak nie dłużej
niż 30 dni.

4.

Przedsiębiorstwo nie odpowiada za uchybienie terminów określonych w zdaniu poprzednim w przypadku nie
dołączenia do wniosku wszelkich niezbędnych dokumentów.

5.

Szczegółowe zasady finansowego rozliczenia dotyczącego warunków technicznych, włączenia do sieci i odbiorów
określone zostaną w Zarządzeniu wydanym przez Dyrektora (Prezesa) Przedsiębiorstwa.

6.

Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji
technicznej z Przedsiębiorstwem. O terminie przystąpienia do robót budowlanych Odbiorca usług zobowiązany jest
powiadomić Przedsiębiorstwo na 3 dni przed ich rozpoczęciem.

7.

Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru
wykonanego przyłącza pod względem spełnienia warunków technicznych. Jeżeli przyłącze wykonano niezgodnie
z przepisami prawa i warunkami technicznymi to Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcie umowy.

8.

Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzenie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.
§ 26.

Budowę przyłącza, studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak
również urządzeń pomiarowych do odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie
nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
§ 27.
1.

Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za
zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy
kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

2.

Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja
obciąża eksploatatora instalacji.
§ 28.

Odbiorca, który wybudował z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, może je przekazać
odpłatnie Gminie Dziwnów lub Przedsiębiorstwu na warunkach uzgodnionych w umowie.
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ROZDZIAŁ IV
Sposób rozliczeń
§ 15.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo
z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków.
§ 16.
1.

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2.

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynku wielolokalowymi ilość dostarczonej wody ustala
się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na
wodomierzu głównym, a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach o której mowa w § 5 ust. 4 pkt c.
§ 17.

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych
odrębnymi przepisami.
§ 18.
W razie niesprawności wodomierza nie przekraczającego 6 m-cy, ilość pobranej wody ustala się na postawie zużycia
wody równego średniemu zużyciu w ostatnim okresie, a w przypadkach gdy pobór jest nieregularny - w okresie
analogicznym lat ubiegłych.
§ 19.
1.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2.

W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej
wody przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
§ 20.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego
na koszt Odbiorcy.
§ 21.
1.

Opłaty winny być wnoszone przez Odbiorcę w miejscu i terminie określonym na fakturze wystawionej przez
Przedsiębiorstwo.

2.

Termin płatności określony na fakturze przez Przedsiębiorstwo nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej
wystawienia.

3.

Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

4.

Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez Odbiorcę usług w oznaczonym terminie, Przedsiębiorstwo po wysłaniu upomnienia
i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem grożących mu konsekwencjach
z tytułu nieuregulowania należności -ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli zaległości
nie są regulowane za dwa okresy obrachunkowe.

5.

Wznowienie dostarczania wody poprzez otwarcie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę usług,
uiszczenia należności wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo
związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza oraz zawarciu nowej umowy.
§ 22.

Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfy zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy
bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 23.
1.

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

2.

Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

3.

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.
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§ 9.
W umowach Przedsiębiorstwo może zawrzeć postanowienia o zastosowaniu kar umownych lub opłat dodatkowych
w przypadku naruszenia przez Odbiorcę umowy powodującego wystąpienia kosztów Przedsiębiorstwa nieuzasadnionych
zwykłą eksploatacją, m. in. w przypadku odprowadzenia do systemu kanalizacyjnego ścieków przekraczających
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w obowiązujących przepisach, ścieków opadowych
i drenażowych oraz substancji określonych w art. 9 ustawy.

RODZIAŁ III
Obowiązki Przedsiębiorstwa
§ 10.
1.

Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:
a) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości
i pod odpowiednim ciśnieniem,
b) dostawę wody i odprowadzenie ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
c) należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

2.

Minimalna i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

3.

Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.

4.

Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez stosowne organy.
§ 11.

Przedsiębiorstwo obowiązane jest do:
1.

zapewniania prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

2.

regularnego informowania Zarządu Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 12.

1.

Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjnoremontowych.

2.

W razie przerwy awaryjnej w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić
zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę w sposób zwyczajową przyjęty o jego lokalizacji.

3.

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz w przewidywanym obniżeniu jej jakości
Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.
§ 13.

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:
1.

braku wody na ujęciu,

2.

wydania decyzji organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,

3.

potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

4.

w czasie stanu klęski.
§ 14.

1.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania u Odbiorcy wodomierza głównego w przygotowanym przez
Odbiorcę miejscu lub na zamontowanym przez Odbiorcę podejściu.

2.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do utrzymania wodomierza głównego polegającego na jego legalizacji i wymianie
w wypadku uszkodzeń, o ile uszkodzenie nie zostało spowodowane działaniem Odbiorcy lub niewłaściwym
zabezpieczeniem przez niego pomieszczenia wodomierzowego.
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ROZDZIAŁ II
Zawieranie umów
§ 5.
1.

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której
nieruchomość została właściwie przyłączona do sieci.

2.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego,
a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.

Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest
z właścicielami budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

4.

Na wniosek właścicieli lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu
Przedsiębiorstwo zawiera umowy z osobami korzystającymi z lokali, jeżeli są spełnione następujące warunki łącznie:
a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi, w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem,
b) możliwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami
zainstalowanymi w poszczególnych lokalach,
d) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw
w pozostałych lokalach.

5.

Przedsiębiorstwo wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zawarcie umów
na czas określony z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, również w przypadku,
gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.
§ 6.

1.

Umowa może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.

2.

Umowa zawarta na czas nie określony zawiera postanowienia dotyczące możliwości jej rozwiązania za
wypowiedzeniem oraz dopuszcza możliwość jej rozwiązania za zgodą stron.

3.

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego
oraz art. 8 ust. 1 ustawy.

4.

Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych
uniemożliwiających dalsze korzystanie

5.

Przedsiębiorstwo po odcięciu wody jest zobowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwości korzystania z tego punktu.

6.

Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach
i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Zarząd Gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
§ 7.

Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1.

ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2.

sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

3.

praw i obowiązków stron umowy,

4.

procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5.

okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków
wypowiedzenia,

6.

kar pieniężnych na podstawie art. 28 ustawy.
§ 8.

W umowach dotyczących odprowadzenia ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające
z odpowiednich przepisów wydanych na podstawie art. 11 ustawy.
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/444/2002
Rady Gminy w Dziwnowie
z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 1266)

Regulamin
dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Regulamin określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków jak
również wzajemne relacje pomiędzy Przedsiębiorstwem świadczącym ww. usługi a Odbiorcą usług, w tym:
a) poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
b) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług,
c) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
d) warunki przyłączenia do sieci,
e) techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
f) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
g) standardy obsługi Odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków.

2.

Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu
i dostarczaniu wody.

3.

Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na odprowadzaniu
i oczyszczaniu ścieków.

4.

Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
§ 2.

1.

Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenie Przedsiębiorstwo, należy przez to rozumieć:
a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej prowadzi działalność na terenie gminy na zasadach określonych w ustawie (art. 16 ust. 3 ustawy),
b) Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Województwa Zachodniopomorskiego w Goleniowe
prowadzący działalność na terenie gminy w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków udzielone decyzją Zarządu Gminy Dziwnów.

2.

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków
w oparciu o posiadany majątek.
§ 3.

1.

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociagowo-kanalizacyjnych
na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

2.

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub
odprowadzaniu ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.
§ 4.

O użytych w regulaminie określeniach technicznych mówi w art. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
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§ 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Gmina Dziwnów może wynająć lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które nie spełniają warunku określonego
w § 6 ust. 1 pkt 2 wyłącznie:
1) w ramach zamiany,
2) w sytuacjach podyktowanych uzasadnionym interesem społeczności lokalnej,
3) osobom społecznie pokrzywdzonym (bezdomni, bez orzeczenia sądowego do lokalu socjalnego)”.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwester Pałosz

Poz. 1266
UCHWAŁA NR XLIII/444/2002
Rady Gminy w Dziwnowie
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziwnów.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy w Dziwnowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Dziwnów,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dziwnów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwester Pałosz
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UCHWAŁA NR XLI/429/2002
Rady Gminy w Dziwnowie
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie opłaty stałej za dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178; z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193; z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102,
poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1.

Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do podejmowania decyzji w zakresie zwalniania i obniżania opłaty stałej od
wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2.

Zwolnienia od wniesienia opłaty lub jej obniżenia Zarząd Gminy dokonuje na wniosek osoby zainteresowanej.

3.

Przy podejmowaniu decyzji określonych w ust. 1 Zarząd Gminy kieruje się sytuacją społeczno-ekonomiczną osoby
składającej wniosek.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwester Pałosz

Poz. 1265
UCHWAŁA NR XLIII/443/2002
Rady Gminy w Dziwnowie
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 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) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71,
poz. 733) Rada Gminy w Dziwnowie uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXVII/377/2002 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 20,
poz. 326) wprowadza się następujące zmiany:
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/33/2002
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 27 czerwca 2002 r. (poz. 1263)

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego
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42. § 81 otrzymuje brzmienie:
„§ 81.
Status prawny pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu określa odrębna ustawa.”
43. w § 82 ust. 5 skreśla się wyrazy „w Szczecinie”.
44. w § 85 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) porządkowych, o których mowa w § 86 ust. 1 Statutu,”,
45. w § 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w § 86 ust. 1 Statutu, w przypadkach nie cierpiących
zwłoki, może wydać Zarząd.”,
46. w § 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych”.
47. w § 89 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości zarządom gmin położonych na obszarze powiatu
i starostom sąsiednich powiatów, następnego dnia po ich ustanowieniu.”,
48. w § 91 ust. 3 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5”,
49. w § 92:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 3, a pkt 4, 5 i 6 otrzymują odpowiednio oznaczenie 3, 4, i 5,
b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec
nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej”.
50. § 95:
a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą”,
b) w ust. 2 pkt 2 po przecinku dodaje się wyrazy:
„nałożonych przez organy administracji rządowej w przypadkach określonych ustawami”,
51. § 99 otrzymuje brzmienie:
„§ 99.
Bankową obsługę budżetu Powiatu wykonuje bank wybrany przez Radę w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych.”,
52. w § 100 skreśla się wyrazy „w Szczecinie.”,
53. w § 102 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy”,
54. w § 109 wyraz „statutu” zastępuje się wyrazami „w statucie.”,
55. Aktualizuje się załącznik nr 1 do statutu, zgodnie z załącznikiem.
§ 2.
Do końca kadencji Rady i Zarządu, w czasie której weszła w życie niniejsza uchwała, przepisy § 8 ust. 4 i § 62 Statutu,
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, mają zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Drawsku Pomorskim.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Ziętkiewicz
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35. § 66 otrzymuje brzmienie:
„§ 66.
1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego Zarządu w trybie,
o którym mowa w § 63, odpowiednio, w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.
2. W przypadku niedokonania wyboru nowego Zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia
przyjęcia rezygnacji, Rada ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
3. W przypadku odwołania członka Zarządu nie będącego jego Przewodniczącym, Rada dokonuje wyboru nowego
członka Zarządu w terminie l miesiąca od dnia odwołania.
4. Odwołany Zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego
Zarządu lub poszczególnych jego członków. Rada może zwolnić członka Zarządu z tego obowiązku.
5. Ustalenie ust. 4 - zdanie pierwsze, stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały Zarząd.”,
36. § 67 otrzymuje brzmienie:
„§ 67.
1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie przez członka nie będącego jego Przewodniczącym,
Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu zwykłą
większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez Radę uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem
rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu nie będącego jego Przewodniczącym, Starosta
obowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa
w ust. 2, przedstawić Radzie nową kandydaturę na członka Zarządu.
37. w § 68:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.”
b) dotychczasowy ust. 2, 3, 4, 5 i 6 otrzymują odpowiednio numery 3, 4, 5, 6 i 7,
c) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:
„2. Powiatową administrację zespoloną stanowią:
1) Starostwo Powiatowe,
2) Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną Powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży.”
38. w § 69 ust. 2 pkt 5 wykreśla się wyrazy „w Szczecinie”.
39. w § 72.
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenie Zarządu otwiera Starosta lub z jego upoważnienia Wicestarosta albo członek Zarządu
prowadzący obrady, przez wypowiedzenie formuły: „Otwieram (tu podaje się numer kolejny posiedzenia
Zarządu w danej kadencji) posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego i stwierdzam prawomocność jego
obrad”.
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Po wyczerpaniu porządku obrad Zarządu, Starosta lub osoba z jego upoważnienie prowadząca obrady,
kończy posiedzenie wypowiadając formułę „Zamykam (tu podaje się numer kolejny posiedzenia w danej
kadencji) posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego.”,
40. w § 74 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Członek Zarządu, który przy
głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy podpisywaniu uchwały zgłosić do protokołu posiedzenia
zdanie odrębne.”,
41. § 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, w której podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu
uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczyły również inne osoby,
w liście obecności podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły
w posiedzeniu.”
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ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. Zwołuje je Przewodniczący Rady na wniosek
zainteresowanych Komisji z zachowaniem ustalonej wcześniej procedury; posiedzeniom przewodniczą
wspólnie Przewodniczący Komisji.”

27. w § 41 po ust. 4 dodaje się ust. 5, 6, 7 i 8 w brzmieniu:
„5. Komisje podejmują uchwały w formie opinii na temat przedłożonych jej dokumentów, spraw, stanowisk,
wniosków skierowanych do Zarządu lub przedkładanych Radzie do uchwalenia.
6. Przewodniczący Komisji przekazuje uchwały Komisji Przewodniczącemu Rady, który przekazuje je do wiadomości
Zarządowi.
7. Z każdego posiedzenia Komisji w ciągu 7 dni sporządzany jest protokół, który zawiera uchwały oraz streszczenie
wypowiedzi członków Komisji i osób zaproszonych.
8. Po przyjęciu protokołu przez Komisję, podpisuje go osoba przewodnicząca obradom Komisji.”,
28. § 44 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) współpracuje z właściwymi Komisjami Rady w rozpatrywaniu i załatwianiu wniosków, a także
w przygotowywaniu stanowiska Rady w sprawie wniosków, rozpatruje skargi dotyczące działalności Zarządu,
Starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych
z wyłączeniem skarg w zakresie spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i przygotowuje stanowisko rady w tych sprawach.”,
29. § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zespól kontrolny po zakończeniu kontroli, w terminie 7 dni, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który w terminie 3 dni może wnieść zastrzeżenia
do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej wraz
z ewentualnymi zastrzeżeniami kierownika kontrolowanej jednostki.”
30. w § 59 ust. 3 skreśla się wyrazy „art. 17 ust. 3” oraz wyrazy „za pracę w organach powiatu.”,
31. § 62 otrzymuje brzmienie:
„Rada wybiera Zarząd w liczbie 5 osób, w tym Przewodniczącego Zarządu - Starostę i Wicestarostę w ciągu
3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.”,
32. § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wicestarosta i pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Radę na wniosek Starosty zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.”,
33. § 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada może odwołać Starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej
1/2 ustawowego składu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania.”,
34. w § 65:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odwołanie Starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu
tajnym.”.
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „wicestarosty lub członka zarządu”.
c) po ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6, 7 i 8 w brzmieniu:
„4. Odwołanie Starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem
całego Zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.
5. Rada może na uzasadniony wniosek Starosty odwołać poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
6. W przypadku złożenia rezygnacji przez Starostę jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.
7. W przypadku rezygnacji Starosty, Rada na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego
Zarządu.
8. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 7 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem
ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja Rady, o której mowa w ust. 7.”
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17. w § 24:
a) w ust. 1 wyraz „mogą” zastępuje się wyrazem „może” oraz skreśla się wyraz „podmioty”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekty uchwał Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie właściwym Przewodniczącym Komisji do
zaopiniowania, a ponadto jest obowiązany wprowadzić je do porządku najbliższej sesji Rady, jeżeli projekt
wpłynął co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zarząd nie może uchylić się od zaopiniowania projektów uchwał zgłoszonych przez wymienionych w ust. 1
pkt 1-4.”,
d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Projektodawca może zgłosić poprawki do zgłoszonego przez siebie projektu uchwały (autopoprawki) lub
go wycofać najpóźniej przed momentem rozpoczęcia głosowania nad tym projektem.”,
18. § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Projekt uchwały powinien zawierać:
a) tytuł uchwały,
b) podstawę prawną - przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
c) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
d) określenie terminu wejścia w życie uchwały.”,
19. w § 27:
a) w ust. 1 po wyrazach „podając cyframi rzymskimi numer sesji” dopisuje się wyrazy „w danej kadencji”,
b) w ust. 3 skreśla się wyraz „niezwłocznie” i dodaje się wyrazy „w ciągu dwóch dni, a ponadto Starosta przesyła
ją do wiadomości zarządom gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów - następnego
dnia po ich ustanowieniu.”,
20. w § 29:
a) w ust. 1 wyrazy „są podejmowane” zastępuje się wyrazem „zapadają” oraz wyraz „ustawowe” zastępuje się
wyrazem „ustaw”.,
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „wiceprzewodniczącego rady”.,
21. w § 30:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Projekt uchwały jest opiniowany przez Zarząd, o ile nie jest on wnioskodawcą i przez właściwą komisję
Rady, do której Przewodniczący Rady (§ 24 ust. 5 projekt przekazuje.”,
b) w ust. 8 po wyrazach „odrzucenie projektu” dodaje się wyraz „uchwały”.
22. w § 31:
a) ust. 1 i 2 otrzymują oznaczenie odpowiednio 2 i 3,
b) dodaje się nowy ust. 1 w brzmieniu:
„1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.”,
23. w § 35:
a) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) porządek obrad wraz z uchwalonymi zmianami,”,
b) w ust. 3 po wyrazach „listę obecności radnych” dopisuje się wyrazy „uwzględniającą postanowienia § 17
ust. 3,”,
24. w § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pracą komisji kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany z zastrzeżeniem § 45 ust. 2, przez członków
Komisji. Komisja może również powołać wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji.”,
25. w § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności raz w roku, za okres
międzysesyjny oraz w każdym czasie na żądanie Rady.”,
26. w § 40:
a) w ust. 1 po wyrazach „Przewodniczący Komisji” dopisuje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5,”,
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1) zwyczajnych
2) nadzwyczajnych
3) uroczystych.”
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sesje zwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał.
Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.”
w ust. 3 po kropce dodaje się zdanie:
„Wniosek winien spełniać wymogi określone w § 11 ust. 2 zdanie drugie.”
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po
ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze całego kraju lub w przypadku
wyborów przedterminowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.”
dotychczasowy ust. 6 otrzymuje numer 8, w którym wyraz „senior” zastępuje się wyrazami „obecny na sesji.”
po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Po upływie terminu określonego w ust. 5 sesje zwołuje komisarz wyborczy, w ciągu 21 dni po ogłoszeniu
zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych, w ciągu
21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.
7. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Powiatu, pierwszą sesję
zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów Powiatu.”

11. § 12 otrzymuje oznaczenie 13, a dotychczasowy § 13-12,
12. w nowym § 12 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się ust. 1,
b) ust. 2, 3, 4, 5, 6 otrzymują odpowiednio numery 1, 2, 3, 4, 5,
c) w ust. 1 wyraz „ust. 1” zastępuje się wyrazami „§ 11 ust. 2”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zawiadomienie powinno zawierać:
1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,
2) porządek obrad,
3) projekty uchwał,
4) inne materiały niezbędne do podejmowania rozstrzygnięć i uchwał.”
e) w ust. 5 wyrazy „ust. 5” zastępuje się wyrazami „ust. 4”, a wyrazy „przed przyjęciem porządku obrad sesji”
zastępuje się wyrazami „w punkcie wprowadzenia zmiany w porządku obrad na początku sesji”,
13. w § 13 ust. 3 po wyrazach „w nowym roku” dodaje się wyraz „kalendarzowym”,
14. w § 16:
a) skreśla się ust. 1 i 2, a dotychczasowe ustępy od 3 do 6 otrzymują odpowiednio oznaczenia od 1 do 4,
b) w ust. 3 i 4 wyrazy „ust. 4” zastępuje się wyrazami „ust. 2”.
15. w § 17:
a) w ust. 6 wyrazy „(numer kolejny)” zastępuje się wyrazami „(tu podaje się numer kolejny sesji w danej kadencji),
a na końcu ustępu skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „i potwierdza to przez trzykrotne uderzenie laską”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady:
1) informuje o dostarczonym porządku obrad,
2) zwraca się o ewentualne propozycje uzupełnienia lub zmiany porządku obrad; o uzupełnienie
lub zmianę porządku obrad może wystąpić Radny, Komisja, Klub Radnych albo Starosta,
3) poddaje pod głosowanie propozycje, o których mowa w ust. 7 pkt 2; zmiany lub uzupełnienia
porządku obrad wprowadza się bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w § 11 ust. 3 wymaga dodatkowo
zgody wnioskodawcy.”
c) pkt 4 i 5 ustępu 9 otrzymują odpowiednio numerację 5 i 4:
16. w § 23 ust. 3 wyrazy „(numer aktualny sesji)” zastępuje się wyrazami „(tu podaje się numer kolejny sesji w danej
kadencji)”, a na końcu ustępu skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy „i potwierdza to przez trzykrotne uderzenie
laską”.
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8.

§ 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.
Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym
księgowym budżetu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym
z działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd
oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną
corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub
występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad
wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia
prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w § 5 ust. 1 Statutu,
10) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu,
15) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

9.

w § 10:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.
Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku
nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego
wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.”
b) w ust. 5 wyrazy „określonym w ust. 1” zastępuje się wyrazami „określonym w § 10 ust. 1 Statutu”.
c) w ust. 6 po kropce dopisuje się:
„Niepodjęcie uchwały w ciągu l miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia
miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.”

10. w § 11
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada obraduje na sesjach:
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ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Powiat wykonuje zadania określone ustawami, w tym także zadania z zakresu administracji rządowej.”
po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Powiat wykonuje zadania określone ustawami z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania
wyborów powszechnych, konsultacji i referendów.”,

4.

w § 5:
a) w ust. 1 po kropce dopisuje się zdanie:
„W tym samym celu może zawierać porozumienia z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania
zadań z zakresu tej administracji, z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego lub województwa w sprawie
powierzenia im prowadzenia zadań publicznych.”,
b) po ust. 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
„4. Powiat może udzielać i przyjmować pomoc, w tym finansową od innych powiatów, ich związków
i stowarzyszeń oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego.”,

5.

w § 6 po wyrazach Rady spójnik „i” zastępuje się przecinkiem oraz po wyrazach „w drodze referendum” dopisuje
się wyrazy „i konsultacji”,

6.

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Organami Powiatu są:
1) Rada Powiatu, zwana dalej - „Radą”,
2) Zarząd Powiatu, zwany dalej „Zarządem”.
2. Działalność organów Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
3. Jawność działania organów Powiatu realizowana jest przez prawo:
1) obywateli do uzyskania informacji,
2) wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu,
3) dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym do protokołów posiedzeń
Rady, komisji Rady oraz Zarządu, po uprzednim ich przyjęciu przez te organy i komisje.
4) do osobistego występowania w istotnych sprawach wspólnoty powiatowej na sesjach Rady oraz na
posiedzeniach komisji Rady.
4. Z dokumentów określonych w ust. 3 pkt 3 można sporządzać notatki.
5. Dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych i korzystanie z nich odbywa się według
następujących zasad:
1) dokumenty udostępnia właściwy Wydział Starostwa Powiatowego tj.:
– Wydział Organizacyjny - materiały z prac Zarządu,
– Biuro Rady Powiatu - materiały z prac Rady i komisji Rady,
2) wyznaczony pracownik właściwego Wydziału prowadzi rejestr wpływających wniosków o udostępnienie
dokumentów, zawierający dane wnioskodawcy, datę złożenia wniosku, zakres żądanych materiałów oraz
wyznaczony przez pracownika termin ich udostępnienia,
3) dokumenty udostępniane są na wniosek zainteresowanego, określający rodzaj dokumentów i ewentualnie
problematykę, której dotyczą. Wniosek powinien być złożony na piśmie lub ustnie wyznaczonemu
pracownikowi, który niezwłocznie odnotowuje wniosek w prowadzonym rejestrze, a w przypadku
osobistego złożenia wniosku przez zainteresowanego, informuje go o terminie, w którym dokumenty te
zostaną udostępnione,
4) dokumenty udostępnia się w siedzibie i w godzinach pracy Starostwa, w obecności wyznaczonego
pracownika,
5) zainteresowany może sporządzać odpisy z udostępnionych mu dokumentów, które na jego żądanie będą
potwierdzone za zgodność z oryginałem.”,

7.

w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa
odrębna ustawa.”
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Rada Powiatu Drawskiego liczy 19 radnych.”
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§ 1.

Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności podatku oraz rozłożenia na raty zapłaty
podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
§ 2.
Stawkę opłaty, o której mowa w § 1, ustala się w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę określoną przez Ministra
Finansów w drodze obwieszczenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Człopie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Kazimiera Skrzypczak

Poz. 1263
UCHWAŁA NR XLIII/333/2002
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 27 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Drawskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Powiatu Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 6, poz. 63; z 1999 r. Nr 30, poz. 516;
z 2000 r. Nr 17, poz. 176; z 2002 r. Nr 38, poz. 808), wprowadza się następujące zmiany:
1.

użyte w Statucie, za wyjątkiem § 8 ust. 4, § 11 ust. 5, 6 i 7, § 17 ust. 6 (dot. formuły), § 23 ust. 3 (dot. formuły),
§ 72 ust. 1 i 6 (dot. formuły) w różnej liczbie i w różnych przypadkach wyrazy „zarząd powiatu”, „rada powiatu”,
„przewodniczący rady powiatu”, „wiceprzewodniczący rady powiatu” i „przewodniczący zarządu powiatu” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednich przypadkach wyrazami „Zarząd” „Rada”, „Przewodniczący Rady”,
„Wiceprzewodniczący Rady” i „Przewodniczący Zarządu”,

2.

w § 3:
a) ust. 2 i 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 i 4,
b) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:
„2. Powiat posiada własny herb i flagę ustanowione w drodze uchwały przez Radę i insygnia.”,

3.

w § 4:
a) w ust. 1 wykreśla się wyraz „działań”,
b) ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11)administracji architektoniczno – budowlanej”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań
i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.”
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UCHWAŁA NR XXIX/185/2002
Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Powiatu Choszczno.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25,
poz. 252) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr V/46/99 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Choszczno zmienionej uchwałami Nr XIII/81/2000 z dnia
29 czerwca 2000 r., Nr XIV/91/2000 z dnia 21 września 2000 r., Nr XX/123/2001 z dnia 25 maja 2001 r.,
Nr XXVI/172/2002 z dnia 14 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 354) wprowadza się
następujące zmiany:
1.

W § 1 w ust. 8 po wyrazie „publicznego” w pierwszym zdaniu dodaje się: „lub jeżeli wynajęcie zwolnionej części
lokalu następuje na rzecz pozostałych współnajemców”.

2.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.
1. Przyznać pierwszeństwo w nabywaniu lokali:
1) najemcom i dzierżawcom posiadającym umowy najmu w nabywaniu lokali użytkowych,
2) współnajemcom lokali mieszkalnych i użytkowych w nabyciu zwolnionej części lokalu.”
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Dycha

Poz. 1262
UCHWAŁA NR XXV/217/2002
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 11, poz. 95; z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459,
Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:
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Załącznik Nr 2
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Załączniki do uchwały Nr XXX/505/2002
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 lipca 2002 r. (poz. 1260)

Załącznik Nr 1
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§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Barbara Purol

Poz. 1260
UCHWAŁA NR XXX/505/2002
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89,
poz. 971; z 2002 r. Nr 23, poz. 220), w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej
w województwie oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) na wniosek Burmistrza Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1.
Dokonuje się podziału gminy Borne Sulinowo na 6 obwodów głosowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Ustala się 8 okręgów wyborczych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXIX/501/2002 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie podziału
gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych (nie publikowana).
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska
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1276–Nr I/5/2002 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków poniesionych na posiłki przysługujące uczniom uczęszczającym do szkoły
podstawowej i gimnazjum w ramach zadań własnych gminy . . . . . . . .
6600
1277–Nr XXXII/251/2002 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zasad
wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wałeckiego . . . .
6601
1278–Nr XLV/343/2002 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 czerwca 2002 r. o zmianie
uchwały w sprawie zasad polityki podatkowej gminy Złocieniec na lata 2002–2010 .
6606
INFORMACJE
1279–Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach Nr WCC/632C/802/W/OSZ/2002/BSt
i Nr PCC/667C/802/W/OSZ/2002/BSt z dnia 24 lipca 2002 r. . . . . . . .
6606
1280–Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Nr OSZ-820/244-A/23/13/2002/III/AB
z dnia 26 lipca 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6608
1281–Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła,
z dnia 30 lipca 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6615
1282–Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Nr OSZ-820/196-A/6/7/2002/IV/AS z dnia
30 lipca 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6616

Poz. 1259
UCHWAŁA NR XXXVIII/349/02
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 29 czerwca 2002 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
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 2002 r. Nr 23, poz. 220) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84) Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle i budynki nowo wybudowane lub zmodernizowane oraz sieci przesyłowe,
ciepłownicze i rozdzielcze gazu ziemnego lub propanu technicznego służące wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji gazu
oraz ciepła pochodzącego z tych źródeł, wybudowane na terenie miasta i gminy Biały Bór.
§ 2.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres kolejnych 5 lat począwszy od dnia powstania obowiązku
podatkowego.
§ 3.
Zwolnienie przyznaje się na wniosek podatnika złożony przed rozpoczęciem roku podatkowego.
§ 4.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy do przedkładania Radzie Miejskiej w terminach do 31 marca każdego roku
informacji o skutkach dla budżetu gminy z wykonania niniejszej uchwały za rok ubiegły.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Miasta i Gminy.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 31 lipca 2002 r.
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