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Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXIV/216/2010 z dnia 29 marca
2010r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bogdaniec

4203

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXXVI/201/10 z dnia
16 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąşania nieruchomości oraz ich wydzierşawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuşszy niş 3 lata lub na czas nieoznaczony

4214

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXII/1153/2010 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcie miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2010 roku
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXII/1154/2010 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
wyróşnień, stypendiów sportowych oraz nagród za osiągane wyniki
dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych reprezentujących
stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp.

4217

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXII/1155/2010 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXII/1158/2010 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym
na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

4221

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXII/1159/2010 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów
głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
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Uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XXXV/248/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu
w Torzymiu

4225

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr L/310/10
z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
1m² pasa drogowego drogi gminnej i drogi wewnętrznej stanowiącej
własność gminy, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

4225

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr L/311/10
z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Nowogrodzie Bobrzańskim
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr L/314/10
z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania na obszarze gminy w wyborach na Prezydenta RP

4229

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XLIX/338/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach 2010 – 2014
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Uchwała Rady Miasta Şagań Nr LVI/40/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/140/2009 Rady Miasta Şagań
z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Şagań
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXII/398/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania
na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4234

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr LXII/399/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

4235

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXIII/1161/2010 z dnia
12 maja 2010r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą
Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXIII/1162/2010 z dnia
12 maja 2010r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska
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Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr XLIV/471/2010 z dnia
18 maja 2010r. w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoŝnego na obszarze Gminy Sulechów

4239

Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XLI/220/10 z dnia 27 maja 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/89/04 z dnia
22 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego. 04.65.1064)

4240

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LIII/390/10 z dnia
27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brygady Saperów i ul. Cichej
w Strzelcach Krajeńskich

4240

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXXVIII/293/10 z dnia 27 maja
2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obnişek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole

4246

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXXVIII/301/10 z dnia 27 maja
2010r. ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów,
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminie Trzciel oraz ustalenia granic dla szkół
podstawowych i gimnazjów w Gminie Trzciel

4247
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Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXXVI/271/2010 z dnia
24 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Krośnieński.

4248

Uchwała Rady Powiatu w Sulęcinie Nr XXXIX/231/10 z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zakazu uşywania jednostek pływających na Jeziorach Kręcko i Garbicz na terenie gminy Torzym.
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt II SA/Go 166/10 z dnia 7 kwietnia 2010r.
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt II SA/Go 197/10 z dnia 22 kwietnia 2010r.
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UCHWAŁA NR XXIV/216/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Bogdaniec
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123,
poz. 858 ze zm.) uchwala się regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy
Bogdaniec.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy
Bogdaniec zwany dalej "Regulaminem", określa
zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Bogdaniec.
§ 2. Uşyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa - z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858
ze zm.),
2) Odbiorca - kaşdy odbiorca usług, który korzysta
z usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie
pisemnej umowy z przedsiębiorstwem,
3) Przedsiębiorstwo - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), jeşeli prowa-

dzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz gminne jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,
4) umowa - umowę o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków zawartą w formie pisemnej pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą,
5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej
obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym
wody,
6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na
kaşdym przyłączu wodociągowym,
7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy
zainstalowany za wodomierzem głównym słuşący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zuşytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,
8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,
9) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi
dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie,
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10) urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy
mierzący ilość odprowadzonych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
11) informowanie w sposób zwyczajowo przyjęty przez prasę lokalną, lokalne radio, telefon,
12) zastępczy punkt poboru wody - ogólnie dostępny punkt poboru wody przeznaczonej wyłącznie do spoşycia przez ludzi, wskazany przez
przedsiębiorstwo.

Poz. 863

2. Przedsiębiorstwo prowadzi bieşącą kontrolę
ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych
i ścieków przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych
warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.

Rozdział 2

§ 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania
z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług
świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

Minimalny poziom usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące
jego utrzymanie

1) uşytkowania instalacji wodociągowych i przyłączy w stanie technicznym uniemoşliwiającym
wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skaşenia chemicznego i bakteriologicznego,

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
a takşe zapewnienia naleşytej jakości dostarczanej
wody i odprowadzanych ścieków.

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się
wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego
ogrzewania,

2. Przedsiębiorstwo moşe ustalić w umowie dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej oraz Odbiorców.
3. Wskaŝniki charakteryzujące poziom usług, inne niş te, które są określane w przepisach ustawy
oraz w pozwoleniu wodno - prawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego informowania Wójta Gminy o jakości wody
przeznaczonej do spoşycia przez ludzi nie rzadziej
niş jeden raz w kwartale kierując się normami jakościowymi ustalonymi w rozporządzeniu właściwego
Ministra.
§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami
ustawy, ma obowiązek zapewnić:
1) zdolności dostawcze posiadanych urządzeń
wodociągowych, zapewniając dostawę wody
do Odbiorcy, w ustalonej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
2) przepustowość posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, zapewniających odprowadzanie ścieków w określonej ilości,
3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spoşycia przez ludzi,
4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez
Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych,
5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny
koszt wodomierza głównego po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy.

3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości
odprowadzanych ścieków,
4) nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemoşliwiającym uszkodzenie
i zakłócanie jego prawidłowego działania, a takşe zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,
6) utrzymania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci
w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub
kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu
Przedsiębiorstwa,
7) uşytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób
nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci
kanalizacyjnej,
8) udostępniania Przedsiębiorstwu dokumentacji
technicznej, danych z eksploatacji dotyczących
własnych ujęć wody i instalacji zasilanych
z tych ujęć, w zakresie umoşliwiającym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na instalacje
zasilane z sieci eksploatowanej przez przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
9) udostępniania Przedsiębiorstwu dostępu do
własnych instalacji, jeşeli zachodzą uzasadnione przesłanki, şe instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
10) wykorzystania wody z sieci wodociągowej
i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach
i na warunkach określonych w umowie,
11) udostępniania osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo, po okazaniu legitymacji słuşbowej
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i pisemnego upowaşnienia, terenu nieruchomości lub obiektów budowlanych naleşących
do Odbiorcy w celu:
a) zainstalowania lub demontaşu wodomierza
głównego,
b) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań
oraz dokonania badań i pomiarów,
c) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo,
d) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
e) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub załoşenia plomb
na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
f)

usunięcia awarii przyłącza wodociągowego
lub przyłącza kanalizacyjnego, jeşeli umowa
tak stanowi.

§ 6. 1. Jeşeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagroşenie istotnego
obnişenia poziomu usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do
niezwłocznego usunięcia przyczyn zagroşeń.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagroşenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagroşenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.
Rozdział 3
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz
rozwiązywania umów z Odbiorcami
Oddział 1
Postanowienia ogólne
§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez
Przedsiębiorstwo z odbiorcami nie mogą ograniczać
praw i obowiązków stron wynikających z przepisów
ustawy, przepisów wykonawczych wydawanych na
podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego
Regulaminu.
§ 8. 1. Umowa zawarta w formie pisemnej określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady
utrzymywania przyłączy oraz warunki usuwania ich
awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych
przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.
3. W przypadku wystąpienia awarii przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego posiadanego
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przez Odbiorcę jest on zobowiązany do jej niezwłocznego usunięcia.
4. Umowa określa miejsce wykonywania usługi
dostawy wody i odbioru ścieków, a ponadto wskazuje obowiązujące taryfy na dzień podpisania umowy i sposób ustalania ilości pobieranej wody
i odprowadzanych ścieków.
§ 9. 1. Umowy są określone na czas nieokreślony, z zastrzeşeniem postanowień ust. 2.
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas
określony:
1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość
przyłączono do sieci, został ustanowiony na
czas określony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomość została
przyłączona do sieci,
3) na zasilenie placu budowy.
§ 10. 1. Zmiana warunków umowy następuje
w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej
zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.
§ 11. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa,
skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą po ustaleniu nowych warunków technicznych świadczenia usług.
Oddział 2
Zasady zawierania umów
§ 12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny
wniosek osoby prawnej lub fizycznej, posiadającej
tytuł prawny do nieruchomości, która jest przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1
osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.
3. Jeşeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania
nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłoşyć
dokument potwierdzający ten tytuł z zastrzeşeniem
ust. 4.
4. Umowa moşe zostać zawarta z osobą, która
korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu
korzystania z przyłączonej nieruchomości.
5. Wzór wniosku o zawarcie umowy, opracowany przez Przedsiębiorstwo, jest załącznikiem Nr 1 do
regulaminu.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany niezwłocznie do pisemnego poinformowania
Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania
Przedsiębiorstwa Odbiorca, pomimo wygaśnięcia
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umowy, ponosi odpowiedzialność za naleşności
powstałe w związku ze świadczeniem usług przez
Przedsiębiorstwo.
§ 13. 1. Umowa jest zawierana z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku bądŝ budynków wielolokalowych
po spełnieniu warunków technicznych podłączenia.

Poz. 863

§ 18. 1. Przedsiębiorstwo moşe poprzez odcięcie
dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego wstrzymać świadczenie określonych umową
usług, jeşeli:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2. Wzór wniosku o zawarcie umowy opracowany
przez Przedsiębiorstwo jest załącznikiem Nr 2 do
regulaminu.

2) Odbiorca nie uiścił naleşności za pełne dwa
okresy obrachunkowe, następujące po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3. W terminie 30 dni od dnia złoşenia kompletnego wniosku Przedsiębiorstwo jest zobowiązane
wydać informację określającą wymagania techniczne.

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia
wymogów określonych w przepisach prawa lub
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

4. Umowa moşe zostać zawarta z osobą, która
korzysta z lokalu w budynku wielolokalowym
w przypadku gdy nie są spełnione warunki techniczne określone przez Przedsiębiorstwo.

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub
nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez
zawarcia umowy, jak równieş przy celowo
uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach
lub urządzeniach pomiarowych.

Oddział 3
Zasady rozwiązywania umów
§ 14. 1. Umowa moşe być rozwiązana przez
strony umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złoşenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa
lub przesłania takiego oświadczenia za potwierdzeniem.

2. Ponowne podjęcie świadczenia usług moşe
nastąpić po ustaniu przyczyn będących podstawą
ich wstrzymania.
Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
ustalone w taryfach

§ 15. 1. Umowa moşe być rozwiązana na mocy
porozumienia stron.

§ 19. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków są prowadzone przez
Przedsiębiorstwo z Odbiorcami wyłącznie w oparciu
o ogłoszone taryfy cen i stawek opłat oraz ilości
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, ustalone zgodnie z zapisami umowy.

2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

§ 20. Długość okresu obrachunkowego określa
umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niş jeden
miesiąc i nie dłuşszy niş sześć miesięcy.

§ 16. 1. Umowa wygasa w przypadku:
1) śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną,
2) utratę przez Odbiorcę prawa do korzystania
z nieruchomości,
3) zakończenia postępowania upadłościowego
w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej osobą prawną,
4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu
w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, równieş w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo
z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której
znajduje się lokal.
§ 17. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
Przedsiębiorstwo zaprzestaje świadczenia usług
w szczególności poprzez: dokonanie zamknięcia
przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
oraz demontaş wodomierza głównego.

§ 21. 1. Wejście w şycie nowych taryf nie wymaga zmiany umowy.
2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo
podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich
wysokości.
§ 22. 1. Podstawą obciąşenia Odbiorcy naleşnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo
jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego,
w którym odbiorcami są równieş osoby korzystające
z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia
odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego
budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
3. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę i odprowadzane ścieki w terminie wskazanym
w fakturze, który nie moşe być krótszy niş 14 dni od
daty jej doręczenia. Opóŝnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
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4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę i odprowadzane ścieki w terminie wskazanym
w fakturze, który nie moşe być krótszy niş 14 dni od
daty jej doręczenia. Opóŝnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeşeń co do
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się
ją na poczet przyszłych naleşności lub na pisemne
şądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od
dnia złoşenia wniosku w tej sprawie w formie przelewu na rachunek lub wypłaty gotówkowej. Jeşeli
nadpłata jest skutkiem uznania przez Przedsiębiorstwo zastrzeşeń, o których mowa w ust. 5, nadpłata
podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.
§ 23. W przypadku niesprawności wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku
moşliwości ustalenia na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości
świadczonych usług, ilości pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
średniego zuşycia wody i/lub odprowadzonych ścieków z ostatnich 3 miesięcy przed sprawdzeniem
niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.
§ 24. 1. Jeşeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość
odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa
ilość pobranej wody, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.
2. Jeşeli Odbiorca pobiera wodę z ujęć własnych
oraz urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków
jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania
na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.
Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci
§ 25. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek, który powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
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oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

6) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane
ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane
ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia
poboru wody i dostarczania ścieków.
§ 26. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 25,
osoba ubiegająca się o przyłączenia do sieci powinna załączyć:
1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 względem
istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
2. Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjne stanowi załącznik Nr 3 niniejszego regulaminu.
§ 27. 1. Jeşeli są spełnione warunki techniczne,
umoşliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania
prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 25, wraz z kompletem załączników, wydaje
osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości
dokument pod nazwą " Warunki przyłączenia do
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej". W razie
braku moşliwości podłączenia nieruchomości do
sieci Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 25, informuje
o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując na powody, które uniemoşliwiają podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien
co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

2) adres do korespondencji,

2) potwierdzać lub ustalić dostawę wnioskowanej
ilości wody dostarczanej do nieruchomości,

3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji
podmiotu,

3) potwierdzać lub ustalić odbiór wnioskowanej
ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń słuşących do odbioru usług,

4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłoşyć osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci,

5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, równieş jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych

5) zawierać informacje o konieczności przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych i końcowego przy udziale przedsiębiorstwa,
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6) wskazywać okres waşności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niş 1 rok.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 moşe
określać:

Poz. 863

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi
spełniać,
3) zasady kontroli realizacji
Przedsiębiorstwo,

inwestycji

przez

1) parametry techniczne przyłącza,

4) koszty realizacji inwestycji,

2) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,
a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje
pomiar ilości odprowadzanych ścieków inny niş
na podstawie odczytów ilości pobieranej wody
- miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych
ścieków lub teş wodomierzy do mierzenia ilości
wody, z której nie odprowadza się ścieków do
kanalizacji.

5) formę prawną przyjęcia urządzenia przez Gminę lub Przedsiębiorstwo,

4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie
"Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej" powinno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom
przygotowania tego dokumentu.
§ 28. 1. "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej " wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą, za zgodą
tej osoby, obejmować nie tylko warunki na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale równieş warunki wybudowania przez
przyszłego Odbiorcę ze środków własnych urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

6) termin przyjęcia urządzenia,
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za
przeniesienie własności urządzenia lub termin
i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Gminę lub Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej
prawa własności,
8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.
§ 29. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci
jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu podłączenia).
2. W celu uzyskania pisemnego uzgodnienia dokumentacji technicznej osoba ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci przedkłada
Przedsiębiorstwu dokumenty, które wynikają z § 27
ust. 2 pkt 4.

2. W przypadku określonym w ust. 1 osoba
ubiegająca się o przyłączenie przed wybudowaniem
urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych moşe zawrzeć umowę regulującą tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Gminę lub Przedsiębiorstwo
urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę
ze środków własnych.

3. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od
daty złoşenia kompletu dokumentów.

3. W sytuacji współfinansowania przez osobę
ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, umowa zawierana między Gminą lub Przedsiębiorstwem, a tą osobą
reguluje tryb i zasady odpłatnego przyjęcia przez
Gminę lub Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

§ 30. 1. Dostęp do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie
plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

4. Odpłatne przejęcie polegać moşe na przeniesieniu na Gminę lub Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak równieş na zawarciu umowy
obligacyjnej, w szczególności umowy dzierşawy,
a takşe prawno - rzeczowej, w szczególności ustanowieniu uşytkowania, w sposób umoşliwiający
Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.

Rozdział 6
Techniczne warunki określające możliwość dostępu
do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

2. Przedsiębiorstwo nie moşe odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeşeli posiada zdolności
produkcyjne ujęć, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawcze istniejących
układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeşeli nie posiada technicznych moşliwości świadczenia usług.
Rozdział 7

5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przyjęcia
wymaga akceptacji Gminy lub Przedsiębiorstwa
i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo
odbioru wykonanego przyłącza

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, winna być
zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaşności.

§ 31. 1. Przed zawarciem umowy Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod
kątem spełnienia warunków technicznych.

7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3, powinna
określać co najmniej:

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo "Warunkami przyłączenia do sieci wodo-

1) termin wybudowania urządzenia,
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ciągowej i/lub kanalizacyjnej" oraz z projektem przyłącza.
3. Jeşeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" obejmowały równieş
obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę
ze środków własnych urządzeń wodociągowych
i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia
do odbioru przyłącza musi być wcześniejszy odbiór
tych urządzeń.
4. Określone w warunkach przyłączenia próby
i odbiory częściowe oraz końcowy są przeprowadzane przy udziale upowaşnionych przedstawicieli
stron.
5. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające)
naleşy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
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Rozdział 8

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób
postępowania w przypadku niedotrzymania
ciągłości lub odpowiednich parametrów
świadczonych usług
§ 36. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do
udzielenia Odbiorcy wszelkich istotnych informacji
dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez
Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub
w odprowadzaniu ścieków,

6. Przed zasypaniem naleşy wykonać operat
geodezyjny.

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

§ 32. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru
końcowego przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin na nie dłuşszy niş
7 dni po dacie zgłoszenia.

5) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa
w § 31, są potwierdzane przez strony w sporządzonych protokołach.
§ 33. Wzory zgłoszenia odbioru określa Przedsiębiorstwo.
§ 34. 1. Zgłoszenie odbioru końcowego przyłącza
powinno zawierać co najmniej:
1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę,
3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
2. Protokół odbioru końcowego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot
odbioru (średnica, materiał, długość, elementy
uzbrojenia),
2) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza
kanalizacyjnego,
3) skład i podpisy członków komisji dokonującej
odbioru,
4) uwagi dotyczące róşnic pomiędzy projektem
a realizacją przyłącza.
§ 35. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za
uzgodnienie dokumentacji, odbiór częściowy oraz
końcowy wraz z ewentualnymi kosztami przejazdu
winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez
Przedsiębiorstwo kosztom.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu i elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakşe w terminie nie dłuşszym niş 3 dni roboczych.
3. Jeşeli prośba o udzielenie informacji została
przedłoşona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela
odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od
otrzymania prośby, chyba şe osoba zwracająca się
o informację wyraŝnie zaznaczyła, iş informacja ma
być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4. Jeşeli udzielenie informacji wymaga ustaleń
wymagających okresów dłuşszych niş terminy
wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed ich
upływem powiadamia osobę, która złoşyła prośbę
o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w şadnym wypadku
nie moşe być dłuşszy niş 30 dni od dnia złoşenia
prośby.
5. Odbiorca moşe domagać się od Przedsiębiorstwa obnişenia naleşności w razie dostarczenia wody złej jakości oraz o ciśnieniu nişszym od określonego warunkami technicznymi. Wielkość upustu
określa umowa.
6. W przypadku wprowadzania przez Odbiorcę
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych o parametrach
wyşszych, niş zostało to określone w umowie,
Przedsiębiorstwo nalicza opłatę dodatkową do kaşdego m3 ścieków. Sposób naliczenia określa umowa.
7. Za szkody w majątku, powstałe w związku
z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Odbiorca ma prawo domagać się od Przedsiębiorstwa odszkodowania.
8. Odbiorca ma prawo się domagać od Przedsiębiorstwa w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań wodomierza przez Urząd Miar koszty
przeprowadzenia postępowania ponosi Odbiorca.
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§ 37. 1. Kaşdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości
i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat
za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana niezwłocznie
w formie pisemnej, nie póŝniej niş w terminie 1 miesiąca od zdarzenia ją uzasadniającego.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć
reklamację w terminie 21 dni od dnia złoşenia
w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje
się odpowiednio.
§ 38. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do
wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za
kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi
się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie
i rozpatrywanie reklamacji.
2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upowaşnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami
ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe
tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa.
§ 39. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być
udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy
cen i stawek opłat,
2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy",
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi
wydanymi na podstawie ustawy.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza
swoją siedzibą.
§ 40. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek informowania Odbiorców o planowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób
zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem co najmniej
48 - godzinnym.
2. Przedsiębiorstwo ma równieş obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych
przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody,
o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych
Przedsiębiorstwo moşe o zdarzeniach wskazanych
w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub
zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
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4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy
w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy
punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie
Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§ 41. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć
lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z waşnych powodów, w szczególności jeşeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony şycia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpoşarowymi, a takşe przyczynami technicznymi.
2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za
szkody powstałe w związku z zawinionym wstrzymaniem lub ograniczeniem usług. Przedsiębiorstwo
wolne jest od odpowiedzialności w szczególności
wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia
usług, wynikały z:
1) działania siły wyşszej,
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów,
za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
3) potrzeby ochrony şycia lub zdrowia ludzkiego
oraz środowiska naturalnego, a takşe potrzeb
przeciwpoşarowych.
Rozdział 9
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe
§ 42. Woda do celów przeciwpoşarowych jest
dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych
przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpoşarowych zainstalowanych na sieci
wodociągowej.
§ 43. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpoşarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych
przez jednostkę straşy poşarnej w umownie ustalonych okresach.
§ 44. W przypadku poboru wody na cele przeciwpoşarowe z urządzeń wodociągowych, którymi
woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu
informacje o ilości wody pobranej.
§ 45. Naleşnościami za wodę pobraną na cele
przeciwpoşarowe Przedsiębiorstwo obciąşa Gminę.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 46. Traci moc uchwała Nr XXXVII/226/2002 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 paŝdziernika 2002r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków oraz uchwała
Nr III/11/2002 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 10 paŝdziernika 2002r.
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§ 47. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
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§ 48. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/216/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 29 marca 2010r.
………………………………………..
(miejscowość i data)

……………………………..……………………
(imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy)

…………………………………………..………
………………………………………..…………
……………………………………….
(nazwa Przedsiębiorstwa)

.....................................................
……………………………………….
WNIOSEK
o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków*
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków* do posesji
przy ul. …………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………......

W załączeniu:
1. Dokument stwierdzający stan prawny

………………………………………
podpis
Przyjmuję do wiadomości, iş moje dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo jedynie w celu realizacji
umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Jednocześnie oświadczam, şe zostałem poinformowany
o prawie wglądu do nich oraz do ich poprawiania.
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/216/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 29 marca 2010 r.
……….……..………………………..
(miejscowość i data)

………….………………………………………
(imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy)
……………………….…………………………
…………………………………….……………
……….…….………………………………….
(nazwa Przedsiębiorstwa)
...................................................................
…...…………………………………………….
WNIOSEK
o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków*
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków* do posesji
przy ul. …………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Wykaz dokumentów:
1. Protokół dotyczący uzgodnionych warunków technicznych spisany pomiędzy Przedsiębiorstwem a Zarządcą lub właścicielem budynku zgodnie z art. 6 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 ze zm.).
2. Lista osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
oraz zgoda tej osoby na zawarcie umowy, potwierdzona własnoręcznym podpisem.
3. Oświadczenie zarządcy lub właściciela budynku o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania róşnic oraz o opłatach poniesionych na rzecz Przedsiębiorstwa związanych z rozliczeniem.

………………………………………
podpis

Przyjmuję do wiadomości, iş moje dane osobowe będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo jedynie w celu realizacji
umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Jednocześnie oświadczam, şe zostałem poinformowany
o prawie wglądu do nich oraz do ich poprawiania.
*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/216/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 29 marca 2010r.
………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………..…………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa firmy – drukowanymi literami)
……………………………………..………………………………….
(adres zamieszkania/siedziba firmy)
………………………………………………………………………...
(numer telefonu)

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej* i/lub kanalizacyjnej*
Zgłaszam wniosek o wydanie warunków technicznych dla nişej opisanej inwestycji:
1. Dysponent terenu objętego wnioskiem (podać odpis właściwego rejestru wskazującego na sposób reprezentacji):
………………………..…………………………………………………………………………………………........................
2. Zakres inwestycji obejmuje (określenie rodzaju inwestycji i urządzeń do odbioru usług):
…………………………….…………………………………………………………………………………….........................
3. Przewidywana ilość poboru wody i jej przeznaczenie oraz charakterystyka zuşycia wody:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Przewidywana ilość ścieków i ich rodzaj:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Opis nieruchomości (podać adres, Nr ewidencyjny działki, określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia):
…………………………………………………………….………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków:
…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………….
(podpis składającego wniosek)
*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIKI:
1. Mapka sytuacyjno-wysokościowa określająca usytuowanie nieruchomości pod względem istniejących
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 - 2 szt.
2. Dokument potwierdzający własność nieruchomości ( akt notarialny itp.)
3. Potwierdzenie opłaty za warunki techniczne.
„Wyraşam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wywiązania się z umowy, której jestem stroną
lub jest to potrzebne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy z moim udziałem
(zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1977r. ze zm.).”
8 63
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UCHWAŁA NR XXXVI/201/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 16 kwietnia 2010r.
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami), art. 13, art. 34, art. 37
ust. 3, 4, art. 70 ust. 2, 3 i 4, art. 72 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Ustala się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości oraz zasady nabywania nieruchomości do
tego zasobu.
2. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Babimost następuje na
zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 2. Burmistrz gospodaruje gminnym zasobem
nieruchomości i wykonuje zadania określone ustawą o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
1) sprzedaje nieruchomości,
2) nabywa nieruchomości bądŝ udziały w nieruchomościach,
3) dokonuje zamiany nieruchomości,
4) zbywa udziały w nieruchomości,
5) oddaje nieruchomości w uşytkowanie wieczyste,
6) oddaje nieruchomości w najem, dzierşawę,
uşytkowanie i uşyczenie,
7) oddaje nieruchomości w trwały zarząd,
8) dokonuje znoszenia współwłasności nieruchomości,
9) obciąşa nieruchomości gminy ograniczonymi
prawami rzeczowymi,
10) wnosi jako aporty do spółki.

Rozdział 2
Zasady nabywania nieruchomości
§ 3. 1. Burmistrz Babimostu moşe nabywać do
gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo uşytkowania wieczystego.
2. Nabycie nieruchomości moşe nastąpić z uwagi na uzasadniony interes gminny, a w szczególności w związku z:
1) potrzebami inwestycyjnymi ujętymi w planach
inwestycyjnych, strategii rozwoju, planie zagospodarowania przestrzennego czy w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Babimost,
2) realizacją zadań własnych i na cele rozwoju
gminy,
3) regulacją stanu prawnego nieruchomości będących w posiadaniu Gminy,
4) postanowieniami przepisów szczególnych.
3. Burmistrz kierując się zapisem ust. 1 nabywa
nieruchomości, udział w nieruchomości lub prawo
uşytkowania wieczystego nieruchomości w szczególności w drodze umów kupna, zamiany, wykonywania prawa pierwokupu, w drodze umów darowizny, nieodpłatnego przejęcia, wykonywania uprawnień z hipoteki.
4. Warunki nabycia nieruchomości ustala się
w drodze przetargu albo rokowań. Podstawą rokowań w uzasadnionych przypadkach, jeśli şąda tego
strona sprzedająca bądŝ şądana cena jest wyşsza od
cen rynkowych, wycena nieruchomości moşe być
sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Rozdział 3
Zasady zamiany nieruchomości
§ 4. 1. Zamiany nieruchomości tj. prawa własności na prawo własności, prawo własności na prawo
uşytkowania wieczystego lub prawa uşytkowania
wieczystego na własność, a takşe wzajemnej zamiany praw uşytkowania wieczystego dokonuje się
w przypadkach uzasadnionych interesem Gminy,
a w szczególności ze względu na:
1) potrzeby inwestycyjne,
2) realizację zadań własnych bądŝ na cele rozwoju
gminy,
3) postanowienia przepisów szczególnych,
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4) racjonalizację gospodarki nieruchomościami.
2. Przy zamianie nieruchomości bierze się pod
uwagę wartość zamienianych nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę i stosuje się wzajemne
rozliczenia z tytułu nierównej wartości zamienianych
nieruchomości.
3. Warunki zamiany uzgadnia się w drodze rokowań.
Rozdział 4
Zasady zbywania i oddawania w użytkowanie
wieczyste nieruchomości
§ 5. 1. Nieruchomości zbywane są przede
wszystkim w drodze sprzedaşy, a takşe Burmistrz
moşe podjąć decyzję o oddaniu nieruchomości
w uşytkowanie wieczyste.
2. Nieruchomość moşe być równieş, zgodnie
z ustawą przedmiotem darowizny.
3. Sprzedaş nieruchomości bądŝ oddanie jej
w uşytkowanie wieczyste Burmistrz przeprowadza
z zachowaniem procedury przetargowej zgodnie
z przepisami ustawy i przepisami szczególnymi,
wybierając określoną w ustawie formę przetargu.
4. Transakcje wymienione w ust. 1 mogą być
przeprowadzane w trybie bezprzetargowym w przypadkach przewidzianych prawem.
5. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych,
jeşeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla
których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje się równieş, gdy sprzedaş nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierşawi
nieruchomość na podstawie umowy zawartej co
najmniej na 10 lat, jeşeli nieruchomość ta została
zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.
Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy
o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niş jeden
podmiot spełniający powyşsze warunki.
6. Najemcom lokali mieszkalnych, z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tych lokali
w drodze bezprzetargowej. Zbycie tych lokali następuje wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego
korzystania z budynku.
7. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali innych niş mieszkalne najemcom lub dzierşawcom. Pierwszeństwo to stosuje się równieş do budynków uşytkowych, stanowiących w całości
przedmiot najmu lub dzierşawy.
8. W przypadku nie skorzystania przez najemcę
lub dzierşawcę z pierwszeństwa w nabyciu lokalu
innego niş mieszkalny, lokal ten moşe być zbyty
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
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9. Cena nieruchomości przeznaczonej na cele
mieszkalne i nieruchomości o innym przeznaczeniu
sprzedanej w drodze bezprzetargowej moşe być
rozłoşona na raty na okres do 10 lat. Rozłoşona na
raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy równej redyskonta
weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski powiększonej o 3 punkty procentowe.
10. Nabywcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej ponoszą koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej.
11. Za oddanie nieruchomości gruntowej
w uşytkowanie wieczyste, trwały zarząd ustala się
pierwszą opłatę w następującej wysokości:
1) dla nieruchomości przeznaczonych na cele
mieszkalne – 15% ceny gruntowej nieruchomości,
2) dla nieruchomości o innym przeznaczeniu niş
mieszkalne – 25% ceny gruntowej nieruchomości.
Rozdział 5
Zasady obciążania nieruchomości
§ 6. 1. Obciąşenie nieruchomości ograniczonymi
prawami rzeczowymi oraz hipoteką naleşy do kompetencji Burmistrza.
2. Obciąşenie hipoteczne powyşej 100.000 euro
wymaga zgody Rady Miejskiej w formie uchwały
3. Wnoszenie prawa własności nieruchomości,
prawa uşytkowania wieczystego, uşytkowania,
dzierşawy nieruchomości jako aportu do spółki prawa handlowego naleşy do Burmistrza Babimostu po
uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w formie uchwały.
Rozdział 6
Zasady wydzierżawiania, wynajmowania oraz
użytkowania nieruchomości na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
§ 7. 1. Zawarcie umów uşytkowania, najmu lub
dzierşawy na czas oznaczony dłuşszy niş 3 lata lub
na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.
2. Wyraşa się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy o uşytkowanie, najem lub
dzierşawę danej nieruchomości ubiegają się co
najmniej dwie osoby, zawarcie umowy naleşy poprzedzić przetargiem nieograniczonym.
4. Zawarcie umów uşytkowania, najmu lub
dzierşawy na czas oznaczony do 3 lat, gdzie strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość następuje w trybie bezprzetargowym.
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3) Uchwała Nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 4 lipca 2007 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Babimost.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 8. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XIX/98/2000 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Babimost.
2) Uchwała Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Babimost.

Poz. 864, 865

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR LXXII/1153/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie przyjęcie miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2
pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009r. Nr 175,
poz. 1362 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr VII/74/2007
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lutego 2007r.
w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 oraz Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się miejski program osłonowy
wsparcia rodzin wielodzietnych w 2010 roku.
§ 2. Program powstał w wyniku współpracy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki
Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Zakłada on realizację zadań programowych w ramach zespołów problemowych opracowujących indywidualne plany pomocowe dla rodzin. Głównymi partnerami zespołów są:
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki
Społecznej, Wydział Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp., Sąd oraz inne podmioty
wspierające realizację planów pomocowych.
§ 3. Uşyte w programie określenia oznaczają:
1) rodziny wielodzietne - rodziny z 3-ką i więcej
dzieci;
2) dochód rodziny - dochód, o którym mowa
w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej zwanej dalej „ustawą”;
3) kryterium dochodowe – kryterium, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej;

4) dziecko – dziecko własne, małşonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie, którego toczy
się postępowanie o przysposobienie lub dziecko, znajdujące się pod opieką prawną, do ukończenia 18 roku şycia lub do ukończenia nauki
w szkole, jednak nie dłuşej niş do ukończenia
21 roku şycia, albo 24 roku şycia, jeşeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyşszej.
§ 4. Program wsparcia polega na:
1) uruchomieniu pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego na okres nie krótszy niş
3 miesiące rodzinom wielodzietnym do wysokości 70% róşnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny;
2) pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych w formie:
a) zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu
wyposaşenia do szkoły w kwocie 50zł na kaşde
dziecko z klas „0”do „3”;
b) zapewnieniu co najmniej jednego gorącego
posiłku dziennie dzieciom, jeśli dochód rodziny
nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
c) zakupu biletu miesięcznego komunikacji miejskiej na dojazd dzieci do szkoły.
3) udzielaniu wsparcia rodzinom wielodzietnym
w ramach funkcjonowania w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów, jak
równieş w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych w Ośrodku Wsparcia
Rodziny, w sytuacjach kryzysowych w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej, w sytuacjach przemocy
w rodzinie w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
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4) inicjowaniu i wspieraniu korzystania przez dzieci z rodzin wielodzietnych z róşnych form
wsparcia dziennego, takşe finansowanych
z miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, w tym uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i kulturalnych;
5) umoşliwieniu korzystania z nieodpłatnych
usług Dziennego Ośrodka Wsparcia dla dzieci
w wieku przedszkolnym w Ośrodku Wsparcia
Rodziny na czas pracy rodziny lub uczestnictwa
w róşnych formach edukacyjnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy;
6) współpracy z powiatowym urzędem pracy
w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych, wskazywania zatrudnienia osobom bezrobotnym z rodzin wielodzietnych, aktywizowanie do podejmowania prac subsydiowanych;
7) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
fundacjami, kościołami i innymi podmiotami
we wzmacnianiu rodzin wielodzietnych w ich
funkcjach wychowawczych i zapewnianiu bez-

Poz. 865, 866
pieczeństwa socjalnego
marginalizacji;

8) udzielaniu pomocy
mieszkaniowego;

w

oraz

zapobieganiu

uzyskaniu

dodatku

9) współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na rzecz zapobiegania uruchamianiu procedur eksmisyjnych,
ustalenia i regulowania stanu prawnego zajmowanych lokali, przekształcania statusu
prawnego lokalu oraz dokonywania zamian.
§ 5. Pomoc określona w § 4 ma charakter uznaniowy i przyznawana będzie w ramach posiadanych
środków finansowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
65
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UCHWAŁA NR LXXII/1154/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, stypendiów sportowych oraz nagród za
osiągane wyniki dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych reprezentujących stowarzyszenia
kultury fizycznej Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 22, art. 28 ustawy
z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej
(t.j. Dz. U. z 2007 Nr 226, poz. 1675 ze zm.) oraz
art. 2 ust. 2 oraz art. 35, art. 37 ust. 1 pkt. 2, ust. 3a
i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania wyróşnień, stypendiów sportowych oraz nagród za
osiągane wyniki sportowe dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp., które
stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie wyróşnienia, stypendium sportowego lub nagrody,
który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tracą moc uchwały Nr XVI/180/2003 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 września 2003r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów
sportowych oraz wyróşnień i nagród dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe
i Nr XVIII/204/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 paŝdziernika 2003r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróşnień i nagród dla trenerów

i działaczy zasłuşonym w osiąganiu wyników sportowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/1154/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
Określenie zasad i trybu przyznawania wyróżnień,
stypendiów sportowych oraz nagród za osiągane
wyniki sportowe dla sportowców, trenerów
i działaczy sportowych reprezentujących
stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp.
1. Wyróşnienia, stypendia sportowe oraz nagrody mogą być przyznawane za osiągane wyniki sportowe podczas następujących imprez sportowych:
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieşy, oraz Mistrzo-
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stwa Polski, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieşowiec i senior, a takşe Uniwersjada, Paraolimpiada
i Igrzyska Olimpijskie.

1) Wyróşnienia:

2. Środki finansowe na wyróşnienia, stypendia
sportowe i nagrody określa się w budşecie miasta
w dziale „kultura fizyczna i sport”.

c) Dyplom.

3. Wyróşnienia, stypendia sportowe oraz nagrody mogą być przyznawane w dyscyplinach sportowych ujętych w wykazie dyscyplin i dziedzin sportu,
w których mogą działać polskie związki sportowe
(zgodnie z obowiązującymi przepisami).
4. Wyróşnienia, stypendia sportowe oraz nagrody mogą być przyznawane na podstawie złoşonego
wniosku przez:
1) Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miasta,
2) Komisję Edukacji, Kultury i Sportu,
3) Podmiot zrzeszający zawodnika, działający na
terenie miasta.
5. Wnioski o przyznanie wyróşnień, stypendiów
sportowych oraz nagród zawierają:
1) Dane osobowe kandydata/ki (imię, nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,
miejsce pracy lub nauki, NIP i PESEL) lub nazwę podmiotu i jego adres, a takşe miejsce
przynaleşności do właściwego oddziału NFZ,
2) Informację o uzyskanych wynikach w sportach
indywidualnych oraz grach sportowych,
3) Informację o posiadanej klasie sportowej
w sportach indywidualnych lub o reprezentowanej klasie rozgrywkowej w sportach zespołowych,
4) Informację czy kandydat/ka pobiera inne stypendia (podać wysokość i okres pobierania),
5) Oświadczenie o wyraşeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Wyróşnienia, stypendia sportowe oraz nagrody są wyrazem uznania dla:
1) Sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki
we współzawodnictwie międzynarodowym
i krajowym,
2) Zespołów i grup zawodników za wysokie noty
w klasyfikacji sportowej,
3) Trenerów, których zawodnicy bądŝ zespoły
osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
4) Działaczy sportowych, którzy wypracowali odpowiednie warunki pozwalające na rozwój
sportu oraz osiąganie wysokich notowań
w klasyfikacji sportowej podmiotów na rzecz,
których działają.
7. Za uzyskane wyniki sportowe zarówno indywidualnie, jak i w druşynie we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym mogą być przyznawane:

a) Puchar, statuetka, medal,
b) List gratulacyjny, grawerton,
które mogą otrzymywać sportowcy, trenerzy
oraz działacze sportowi.
2) Stypendia:
a) Zwykłe za wyniki osiągane w poszczególnych
półroczach,
b) Olimpijskie i paraolimpijskie dla kandydatów
do udziału w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpiadzie mianowanych przez Polskie
Związki Sportowe,
które mogą otrzymywać sportowcy oraz trenerzy.
3) Nagrody:
a) Pienięşne,
które mogą otrzymywać sportowcy młodzieşowi i seniorzy, a takşe trenerzy i działacze
sportowi,
b) Rzeczowe,
które mogą otrzymywać sportowcy, trenerzy
oraz działacze sportowi.
8. Nagrody indywidualne lub zespołowe są jednorazowym świadczeniem pienięşnym lub rzeczowym i stanowią wyraz uznania dla zawodnika lub
zespołów zawodników za ich osiągnięcia, a takşe dla
trenerów i działaczy sportowych.
9. Wypłatę stypendiów i nagród dla zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku şycia, dokonuje się
do rąk ich rodziców lub opiekunów prawnych.
10. Wyróşnienia, stypendia sportowe oraz nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych przyznaje Prezydent Miasta na wniosek Komisji ds. sportu w Gorzowie Wlkp.
11. Komisję ds. sportu w Gorzowie Wlkp. powołuje odpowiednim zarządzeniem Prezydent Miasta.
12. W skład Komisji kaşdorazowo wchodzą:
1) Zastępca Prezydenta Miasta do spraw społecznych,
2) Dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
3) Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej,
4) Pracownik Wydziału Kultury Fizycznej – jako
sekretarz Komisji.
13. Na wniosek Komisji ds. sportu w Gorzowie
Wlkp. i Zarządu zainteresowanego podmiotu (klubu,
stowarzyszenia) Prezydent Miasta wstrzymuje lub
cofa zawodnikowi wypłatę stypendium sportowego
jeşeli:
1) Otrzymał negatywną opinię właściwego Polskiego Związku Sportowego,
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2) Utracił prawa członka podmiotu,
3) Został ukarany karą dyscyplinarną przez władze
podmiotu, którego jest członkiem,
4) Jego klasa sportowa utraciła waşność,
5) Zaprzestał uprawiania sportu.
14. Określa się następujące terminy wręczania
wyróşnień, stypendiów sportowych i nagród:
1) Podczas Gali Sportu za podsumowanie ubiegłego roku,
2) Za wyniki sportowe podczas podsumowania
współzawodnictwa sportowego za I półrocze
w m-cu czerwcu oraz za II półrocze w m-cu
grudniu kaşdego roku,
3) Podczas uroczystych spotkań i imprez organizowanych z okazji Jubileuszy,
4) Za wybitne wyniki sportowe europejskie i światowe po ich uzyskaniu,

Poz. 866

15. Wysokość przyznawanych stypendiów i nagród dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych uzaleşniona będzie kaşdorazowo od wielkości
środków zabezpieczonych na ten cel w budşecie
Miasta.
16. Ewidencję przyznanych wyróşnień, stypendiów sportowych i nagród prowadzi Wydział Kultury
Fizycznej Urzędu Miasta, w formie:
a) List płac (dla nagród gotówkowych i stypendiów sportowych – potwierdzanych przez
otrzymujących bądŝ poświadczanych przez
bank obsługujący budşet miasta w Wydziale do
którego naleşy obsługa kasowa lub bankowa),
b) Protokołów sporządzonych z uroczystości uhonorowania i wręczania wyróşnień i nagród,
c) Innych dokumentów umoşliwiających poświadczenie odbioru przyznanych wyróşnień
i nagród

5) W trakcie trwania imprez sportowych.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXII/1154/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia, stypendium sportowego lub nagrody dla sportowców, trenerów
i działaczy sportowych.
1. Wnioski o przyznanie wyróşnień, stypendiów sportowych i nagród zawierają następujące dane:
1. Dane kandydata:
Nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania
Adres Urzędu Skarbowego
Adres Kasy Chorych,
PESEL i NIP
2. Reprezentowana dyscyplina, klasa sportowa (w sportach indywidualnych) i data jej nadania lub klasa
rozgrywkowa (w zespołowych grach sportowych):
3. Informacja o innych pobieranych stypendiach (podać wysokość i okres pobierania):
4. Krótka informacja o uzyskanych sukcesach, bądŝ uzasadnienie:
5. Oświadczenie o wyraşeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyraşam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (ustawa
z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..……
8 66

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 63

– 4220 –

Poz. 867

867
867

UCHWAŁA NR LXXII/1155/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu inspirowania i promowania osiągnięć w sferze kultury miasta Gorzowa Wlkp. ustanawia się Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. Jest ona najwyşszym wyróşnieniem
miasta w dziedzinie kultury.

wie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta
Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/1155/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2010r.

2. Nagroda moşe być przyznawana we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, zarówno za osiągnięcia artystyczne jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej.
§ 2. 1. Nagroda Kulturalna moşe być przyznawana wyróşniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury:
1) osobom,
2) zespołom,

Zasady powoływania i pracy Kapituły Nagrody
Kulturalnej
§ 1. 1. Kapituła Nagrody jest powoływana przez
Prezydenta Miasta w terminie do 30 dni, po uroczystości inauguracji sezonu artystycznego, na wniosek
przygotowany przez Wydział Kultury w składzie
7-osobowym, na okres 2 lat.

3) instytucjom i organizacjom.
2. Ustanawia się dwie nagrody:

2. W skład Kapituły wchodzą:

1) za ostatni sezon artystyczny,

1) 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta, w tym
1 z Wydziału Kultury,

2) za całokształt dorobku lub działalności.

2) 1 przedstawiciel Rady Miasta,

3. Wniosek o Nagrodę Kulturalną moşe złoşyć
kaşdy podmiot prawny i osoby indywidualne.
§ 3. 1. Nagrodę określoną w § 1 przyznaje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. na wniosek Kapituły
Nagrody.
2. Kapituła jest powoływana przez Prezydenta
Miasta według zasad powoływania i pracy Kapituły,
stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Kapituła działa w oparciu o regulamin pracy
stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. Nagrodę stanowi pamiątkowa statuetka oraz
kwota finansowa, której wysokość będzie corocznie
planowana w budşecie miasta.
§ 5. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta, po
przeanalizowaniu wniosku Kapituły w tej sprawie.

3) 4 przedstawicieli środowisk twórczych, wybranych przez Prezydenta Miasta z listy sporządzonej przez Wydział Kultury, na podstawie pisemnych zgłoszeń pozyskanych od samorządowych instytucji kultury, stowarzyszeń współpracujących z Wydziałem Kultury, Związków
Twórczych.
§ 2. Wnioski o Nagrodę gromadzone są przez
Wydział Kultury w terminie do końca sierpnia kaşdego roku.
§ 3. 1. Kapituła prace polegające na obserwowaniu i ocenianiu zjawisk kulturalnych w mieście, rozpoczyna po powołaniu przez Prezydenta Miasta
i ukonstytuowaniu, które następuje po uroczystości
inauguracji sezonu artystycznego. Zostaje dokonany
wybór przewodniczącego i zastępcy.

§ 6. Nagroda jest uroczyście wręczana podczas
Inauguracji Sezonu Artystycznego.

2. Kapituła w trakcie pierwszego spotkania zapoznaje się z regulaminem pracy stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

ry.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 1125/01 Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2001r. w spra-

§ 4. Obsługą Kapituły zajmuje się Wydział Kultu-
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXII/1155/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
Regulamin pracy Kapituły Nagrody Kulturalnej
Prezydenta Miasta
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§ 4. Kapituła posiada uprawnienia do zmiany kategorii sugerowanej przez wnioskodawcę we wniosku o Nagrodę.
§ 5. 1. Po przedstawieniu wszystkich kandydatur
do nagrody i dyskusji przewodniczący zarządza głosowanie.
2. Głosowanie jest bezpośrednie i tajne.

§ 1. Obrady Kapituły prowadzi przewodniczący.
§ 2. 1. Kapituła gromadzi się raz na kwartał. Na
pierwszym spotkaniu członkowie Kapituły dokonują
podziału zagadnień kulturalnych według kompetencji, podejmując równocześnie zobowiązania do
przygotowania oceny tychşe, jeśli nastąpi zgłoszenie
do Nagrody (zgodnie z § 1 ust. 2 i § 2).
2. Z kaşdego kwartalnego spotkania sumującego
prace w kwartale zostaje sporządzany protokół.
§ 3. 1. Ostatnie spotkanie Kapituły w sezonie
przypada po upływie terminu gromadzenia wniosków.
2. Podstawowym zadaniem Kapituły podczas tego spotkania jest analiza zgromadzonych w formie
pisemnej wniosków o Nagrody.

3. Kaşdemu obecnemu członkowi Kapituły przysługuje prawo do oddania jednego głosu.
4. Po jednokrotnym głosowaniu przewodniczący
zlicza głosy oddane na kartkach.
5. Kapituła decyduje, ilu kandydatów zaproponuje Prezydentowi Miasta.
6. Z pracy Kapituły sporządza się protokół.
7. Kapituła przedstawia listę propozycji kandydatów do Nagród Prezydentowi Miasta w formie pisemnej z uzasadnieniami.
8. Prezydent Miasta, po analizie przedstawionych przez Kapitułę kandydatur, podejmuje decyzję
o przyznaniu Nagród Kulturalnych.
67
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UCHWAŁA NR LXXII/1158/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie
karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 22 ust. 3 – 5 ustawy z dnia
27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r., tworzy się na terenie miasta Gorzowa Wlkp. obwody
głosowania:
1) numer obwodu: Obwód Nr 64, granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy
Walczaka, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Walczaka, ul. Walczaka 42,
2) numer obwodu: Obwód Nr 65, granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy
Dekerta, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Dekerta, ul. Dekerta 1,
3) numer obwodu: Obwód Nr 66, granice obwodu: Zakład Karny, siedziba obwodowej komisji
wyborczej: Zakład Karny, ul. Podmiejska 17,
4) numer obwodu: Obwód Nr 67, granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej Nr 1, siedziba
obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy
Społecznej Nr 1, ul. Podmiejska Boczna 10,
5) numer obwodu: Obwód Nr 68, granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej Nr 2, siedziba
obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy
Społecznej Nr 2, ul. Walczaka 42,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 63

– 4222 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała podlega doręczeniu Wojewodzie
Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej

Poz. 868, 869

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej najpóŝniej 35 dnia przed dniem
wyborów.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
8 68
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UCHWAŁA NR LXXII/1159/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 31 oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp., dokonuje się ujednolicenia utworzonych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa
Wlkp. oraz uzupełnienia opisu granic stałych obwodów głosowania.
§ 2. Numery oraz granice obwodów głosowania
określa załącznik do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 1151/98 Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 sierpnia 1998r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie
liczby radnych wybieranych w kaşdym okręgu oraz
utworzenia obwodów głosowania, zmieniona
uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/391/2000 z dnia
23 sierpnia 2000r., Nr LVIII/589/2001 z dnia 4 lipca
2001r., Nr LXXVII/766/2002 z dnia 4 lipca 2002r. oraz

uchwałami Rady Miasta Nr X/106/2003 z dnia
23 kwietnia 2003r., Nr XVIII/275/2007 z dnia 13 września 2007r. i Nr LI/842/2009 z dnia 25 marca 2009r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 5. Uchwała podlega doręczeniu Wojewodzie
Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/1159/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
Nr
obwodu
1
2

3
4

Granice
Deszczowa, Dworska, Gospodarska, Rumiankowa, Skrajna, Straşacka, Świetlana, Włościańska,
Wschodnia, Wylotowa, Zachodnia, Zagrodowa, Zielna, Ziemiańska, Şytnia
Baczewskiego, Bindera, Biwakowa, Braci Paŝdziorków, Brauna, Chorągwiana, Dojazdowa, Druşynowa, Furmanka, Gruntowa, Harcerska, Hufcowa, Junacka, Karnińska, Knaka, Kowalskiego,
Ludowa, Łagodzińska, Osadnicza, Poznańska, Pszenna, Rodła, Siedlicka, Skautów, Sulęcińska,
Wierzbowa, Willowa, Wspólna, Zastępowa, Zieleniecka, Zuchów
Bydgoska, Gnieŝnieńska, Inowrocławska, Kobylogórska, Krótka, Kujawska, Międzychodzka, Pilska, Sierakowska, Toruńska, Wał Śluzy, Wągrowiecka
Bledzewska, Bociania, Cicha, Cysterska, Drozdowa, Graniczna, Jaskółcza, Kasprzaka, Koniawska,
Krasickiego, Kręta, Kukułcza, Łąkowa, Łysa, Małorolnych, Miernicza, Niwicka, Nowy Dwór, Osiedlowa, Paradyska, Piaskowa, Podgórna, Półwiejska, Rzepińska, Słowicza, Sowia, Ulimska, Wał
Długi, Wiatraczna, Zbąszyńska, Şurawia
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5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Morelowa, Prosta, Róşana, Sielska, Spokojna, Wawrzyniaka,
Winna
Grobla, Mazowiecka, Mechaniczna, Owcza, Portowa, Przemysłowa, Świętego Jerzego, Targowa,
Wał Okręşny, Wąska, Woskowa, Zielona
Akacjowa, Bracka, Brzozowa, Budowlanych, Grabowa, Jaworowa, Kwiatowa, Lipowa, Malinowa,
Orzechowa, Śląska
Fabryczna, Jasna, Jutowa, Małopolska, Polna, Spółdzielców, Tkacka, Towarowa, Wał Poprzeczny, Waryńskiego, Şerańska
Artylerzystów, Czołgistów, Dąbroszyńska, Dobra od Nr 1 do 25, Dolna, Drzewicka, Górna, Hetmańska, Husarska, Kasztelańska, Kirasjerów, Komandosów, Kostrzyńska, Krzyşowa, Marynarki
Wojennej, Minerów, Nad Wartą, Piechoty, Pontonierów, Promienna, Rycerska, Rzeczna, Saperów, Tartaczna, Ułanów, Warzywna, Wiśniowa, Witnicka, Wopistów, Zwiadowców, Ŝródłowa
Ateńska, Berlińska, Brukselska, Cedyńska, Chojeńska, Dobra od Nr 26 do Nr 61, Drawska, Goleniowska, Gryfińska, Haska, Kamieńska, Kijowska, Kołobrzeska, Koszalińska, Lipiańska, Lizbońska, Londyńska, Lwowska, Łobeska, Madrycka, Małyszyńska, Metalowców, Mironicka, Moryńska, Mosięşna, Nasienna, Nowogardzka, Odlewników, Okopowa, Paryska, Pełczycka, Plac Unii
Europejskiej, Policka, Połczyńska, Praska, Pyrzycka, Rolna, Ryska, Rzymska, Słupska, Spişowa,
Stalowa, Stargardzka, Szczecińska, Ustronie, Wiedeńska, Wileńska, Wolińska, Zboşowa, Złotego
Smoka
Przy Stadionie, Sportowa
Al. 11 Listopada, Planetarna, Polarna, Słoneczna od Nr 1 do Nr 85
Gwiaŝdzista numery 2, 5, 7, 14, 16, 18, 20, 22, Plac Słoneczny, Zatorze
Ciołkowskiego, Gagarina, Gwiaŝdzista numery 3, 6, 8, 10, 12, Ikara, Kosmonautów, Lotników,
Olimpijska, Słoneczna od Nr 86 do 96
Al. Konstytucji 3 Maja od Nr 28 do Nr 30, Grottgera, Myśliborska, Piłkarska
Baczyńskiego, Fredry od Nr 1 do Nr 7, Staszica
Dunikowskiego, Marcinkowskiego od Nr 15 do Nr 19 i od Nr 93 do Nr 121, Matejki od Nr 61 do
Nr 64
Kotsisa, Matejki od Nr 1 do Nr 37 i od Nr 65 do Nr 90, Wyczółkowskiego
Korczaka, Kruczkowskiego, Lelewela, Marcinkowskiego numery od 1 do Nr 7, Matejki od Nr 38
do Nr 54 i Nr 60, Staffa
Broniewskiego, Chełmońskiego, Cieszkowskiego, Długosza, Fredry od Nr 9 , Marcinkowskiego
numery od 9 do 13 i od 64 do 80
Bułgarska, Chorwacka, Czeska, Kołłątaja, Litewska, Macedońska, Malczewskiego, Niemcewicza,
Pankiewicza, Plac Polski, Rejewskiego, Róşyckiego, Rumuńska, Serbska, Słowacka, Stanisławskiego, Węgierska, Zygalskiego
Kochanowskiego, Mościckiego, Reja, Słowiańska
Dąbrowskiej, Fiedlera, Młodych, Wańkowicza, Zapolskiej
Asnyka, Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kossaka, Norwida, Reymonta, Skłodowskiej-Curie,
Tuwima, Wyspiańskiego, Şeromskiego
Bohaterów Warszawy, Estkowskiego, Kopernika, Moniuszki, Orląt Lwowskich, Prusa, Rzeŝnicka,
Sienkiewicza, Szymanowskiego
Al. Konstytucji 3 Maja numery 9 do 27 i od 48 do 105, Chyşa, Orla, Sokola
Bajana, Dworcowa, Dworzec Główny, Garbary, Jancarza, Mała, Młyńska, Nadbrzeşna, Sikorskiego od Nr 25 do Nr 113, Skalskiego, Skarşyńskiego, Składowa, Tańskiego, Şelazna
Dzieci Wrzesińskich, Hawelańska, Jagiełły, Pocztowa, Sikorskiego numery od 7 do 23 i od 116 do
144, Stara, Strzelecka, Wełniany Rynek, Zabytkowa, Zaułek
Herberta, Lutycka, Łazienki, Łuşycka, Mostowa, Obotrycka, Pionierów, Spichrzowa, St. Rynek,
Wodna
Dąbrowskiego, Drzymały
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Łokietka
30-go Stycznia, Armii Polskiej, Pl. Nieznanego Şołnierza, Wybickiego
Borowskiego, Kosynierów Gdyńskich
Kazimierza Jagiellończyka, Krasińskiego, Mickiewicza, Mieszka I, Pl. Grunwaldzki, Roosevelta
Batorego, Błotna, Chodkiewicza, Jana Kazimierza, Kazimierza Wielkiego od Nr 1 do Nr 45, Kukuczki, Okrzei, Rejtana, Saska, Sczanieckiej, Władysława IV, Şwirowa
Kazimierza Wielkiego numery od 46 do 124, Kilińskiego, Puszkina, Şółkiewskiego, Şwirki i Wigury
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38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
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Arciszewskiego, Ariańska, Cegielskiego, Cisowa, Cyprysowa, Czarnieckiego, Czechowica, Daglezjowa, Domańskiego, Dowbora Muśnickiego, Frycza Modrzewskiego, Górki, Jackowskiego, Jodłowa, Ketlinga, Kiemliczów, Kmicica, Komeńskiego, Kurnatowskiego, Libelta, Longinusa Podbipięty, Lubienieckiego, Łaskiego, Metziga, Modrzewiowa, Niemirycza, Oleńki Billewiczówny,
Ostroroga, Owocowa, Plater, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Skrzetuskiego,
Sosnowa, Szlichtynga, Świerkowa, Taczaka, Taszyckiego, Ukośna, Wiejska, Wołodyjowskiego,
Zagłoby
Alabastrowa, Ametystowa, Barytowa, Bazaltowa, Berylowa, Bohaterów Westerplatte, Dolomitowa, Galenowa, Grafitowa, Granitowa, Jaspisowa, Kamienna, Kredowa, Krzemowa, Kwarcowa,
Lazurytowa, Malachitowa, Marmurowa, Nefrytowa, Onyksowa, Sjenitowa, Topazowa, Tytanitowa, Wapienna, Warskiego
Al. Odrodzenia Polski, Słowackiego, Wyszyńskiego, Zacisze
9 Maja, Bohaterów Lenino, Juchacz, Kościuszki, Kroenke, Walczaka od Nr 24 do Nr 42
Chłopickiego Nr 1 i 2, Na Skarpie, Połaniecka, Pułaskiego Nr 63, Racławicka, Szwoleşerów od
Nr 9 do Nr 18, Ściegiennego, Wróblewskiego numery 52, 54, 56, 65, 67
Ogińskiego
Bogusławskiego, Czartoryskich, Czartoryskiego, Dekerta, Działyńskich, Janockiego, Ossolińskich,
Raczyńskich, Śniadeckich, Załuskich
Daszyńskiego, Dmowskiego, Korfantego, Kwiatkowskiego, Rataja, Witosa
Legionów Polskich, Moraczewskiego, Narutowicza, Niepodległości, Paderewskiego, Wojciechowskiego
Dembowskiego, Diamentowa, Koralowa, Langiewicza, Opalowa, Ordona, Perłowa, Prądzyńskiego, Pułaskiego od Nr 9 do Nr 59, Rubinowa, Sosnkowskiego, Sowińskiego, Szmaragdowa, Złota
Szwoleşerów od Nr 1 do 8, Wróblewskiego od Nr 31 do Nr 51, 53, 55 i od Nr 57 do Nr 61, 63, 71,
73
Czereśniowa, Grabskiego, Pułaskiego od Nr 1 do Nr 8, Wróblewskiego od Nr 1 do Nr 29
Bierzarina, Dowgielewiczowej, Energetyków, Górczyńska, Korcza, Kućki, Łukasińskiego, Papuszy
Armii Ludowej, Działkowców, Komisji Edukacji Narodowej, Konarskiego, Kopczyńskiego, Naruszewicza, Piramowicza, Srebrna
Armii Krajowej, Hubala, Kutrzeby, Szarych Szeregów, Zielona Kotlina
Batalionów Chłopskich, Bora-Komorowskiego, Kleeberga, Kombatantów, Pileckiego, Sosabowskiego, Starzyńskiego
Fieldorfa - Nila, Popławskiego, Silwanowska, Walczaka od Nr 43 do Nr 110
Grota-Roweckiego, Hallera, Obrońców Pokoju, Sucharskiego
Andersa, Górczyn II, Maczka, Mikołajczyka, Okulickiego, Pl. Jana Pawła II, Pluty
Piłsudskiego, Sułkowskiego, Walczaka Nr 14 i od Nr 17 do Nr 23
Bema, Berlinga, Okólna, Poniatowskiego
Pomorska, Stilonowa, Zamenhofa
Podmiejska, Podmiejska Boczna, Uskok, Walczaka Nr 16, Zubrzyckiego
Chmielna, Głowackiego, Nowa, Skromna, Traugutta
Walczaka Nr 13, 13A, 15, Widok
Chabrowa, Czwartaków, Filaretów, Filomatów, Grochowa, Kirkora, Kłosowa, Korsaka, Krańcowa,
Kresowa, Krzywa, Lambora, Leśna, Makowa, Miodowa, Parkowa, Partyzantów, Południowa,
Ptasia, Sadowa, Siewna, Stroma, Sybiraków, Szenwalda, Urocza, Warszawska od Nr 75 do
Nr 298, Wawrowska, Şniwna
Cichońskiego, Góra Powstańców, Kusocińskiego, Ogrodowa, Plac Staromiejski, Szkolna, Szpitalna, Teatralna, Walczaka od Nr 2 do Nr 11, Warszawska od Nr 1 do Nr 74
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UCHWAŁA NR XXXV/248/10
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Torzymiu
Na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia
27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
Numer
obwodu
7

§ 1. Na wniosek Burmistrza tworzy się obwód
głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca
2010r.

Granica obwodu
Lubuski Szpital Specjalistyczny PulmonologicznoKardiologiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Torzymiu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Klub Doktor Lubuski Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Torzymiu

§ 2. Uchwałą podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady:
Bogdan Kuzyk
8 70
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UCHWAŁA NR L/310/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego drogi gminnej i drogi wewnętrznej
stanowiącej własność gminy, na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg
Na podstawie art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych i dróg
wewnętrznych stanowiących własność gminy, na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg za kaşdy dzień
zajęcia;
1) przy zajęciu do 20 % szerokości jezdni - 5,00zł,
2) przy zajęciu od 21 do 50 % szerokości jezdni 7,00zł,
3) przy zajęciu powyşej 50 % szerokości jezdni 9,00zł.
Powyşsze stawki stosuje się takşe do chodników,
placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieşek
rowerowych i ciągów pieszych.

2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w punkcie 1 (pobocza, drogi gruntowe)
ustala się stawkę opłat za kaşdy dzień zajęcia 1m²
jego powierzchni w wysokości- 3,00zł.
3. Dla prowadzonych robót – inwestycji własnych Gminy Nowogród Bobrzański w pasie dróg
gminnych opłata za jego zajęcie wyniesie 0,00zł.
§ 2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego ustala się następujące roczne stawki
opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy umieszczonego „urządzenia”:
1) poza obszarem zabudowanym - 5,00zł,
2) w obszarze zabudowanym - 7,00zł,
3) na drogowym obiekcie inşynierskim - 9,00zł.
4) przy umieszczaniu urządzeń obcych w ramach
zadań własnych gminy, nie związanych z funk-
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cjonowaniem drogi, stawki określone w pkt. 1,
2, 3 wynoszą 0,00zł.
§ 3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1m² powierzchni:
1) zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego;
a) poza terenem zabudowanym - 1,00zł,
b) w terenie zbudowanym - 2,00zł.

Poz. 871, 872

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/124/04 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
22 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie
w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

2) zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 2,00zł.

Przewodniczący Rady
Henryk Majdański
8 71

3) reklamy - 5,00zł.

===================================================================================

872
8 72

UCHWAŁA NR L/311/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic w Nowogrodzie Bobrzańskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulic drogom wewnętrznym stanowiącym własność gminy połoşonym
w Nowogrodzie Bobrzańskim jak nişej:
1) ulica Gimnazjalna dla drogi połoşonej na działce Nr 568 obrębu ewidencyjnego Nr 1 Nowogród Bobrzański o pow. 321m² i długości 50m.
Połoşenie ulicy określa mapa stanowiąca zał.
Nr 1 do uchwały.

2) ulica Storczykowa dla drogi połoşonej na działkach Nr 566/31 o pow. 793m², Nr 566/38 o pow.
13m2. Nr 1857/2 o pow. 638m2 i długości 220m.
Połoşenie ulicy określa mapa stanowiąca zał.
Nr 2 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Henryk Majdański
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/311/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 kwietnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/311/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 29 kwietnia 2010r.
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UCHWAŁA NR L/314/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach na Prezydenta RP.
Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta RP (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010r. na wniosek Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego tworzy się obwód głosowania:
w Zakładzie Karnym w Krzywańcu i nadaje numer 7.
§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia naj-

póŝniej w 35 dni przed dniem głosowania w wyborach Prezydenta RP.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Majdański
8 73
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UCHWAŁA NR XLIX/338/10
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sława w latach
2010 -2014
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005, Nr 31, poz. 266 ze zm.)
Rada Miejska w Sławie uchwala:
§ 1. Program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy na lata 2010 -2014.
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Gmina nie jest zobowiązana do zwiększania urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych.
2. Mając na uwadze zasady prawidłowej eksploatacji w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy,
naleşy w pierwszej kolejności usunąć wady technoLata
2010
2011
2012
2013
2014

Liczba mieszkań ogółem
163
160
158
156
154

logiczne zagraşające dekapitalizacją budynku oraz
wymienić elementy budynku technologicznie zuşyte.
3. Ze względu na wielkość i stan techniczny zasobu gminy przewiduje się finansowanie jego
utrzymania ze ŝródeł własnych.
4. W sytuacjach koniecznych, uzasadnionych
okolicznościami, gmina Sława moşe zaspokajać
potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej
poza gminnym zasobem mieszkaniowym.
Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy w latach 2010 -2014
§ 3. 1. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego

Wielkość zasobów
Liczba mieszkań komunalnych
149
141
139
136
134

Liczba mieszkań socjalnych
14
19
19
20
20
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2. Prognoza stanu technicznego zasobu. Budynki
i lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu
gminy posiadają stan techniczny zadawalający
średni- elementy konstrukcji są w dobrym stanie
natomiast inne elementy budynku naleşy naprawić
konserwować bądŝ wymienić (np. wymiana okien,
pokrycia dachowego, kominów, instalacji wewnętrznych). Budynek mieszkalny połoşony w Sła-

Lp.

1
2
3

4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Adres
Sława
ul. Chopina
12
Sława
ul. Chopina 3
Sława
ul. Chopina
21
Sława
ul. Chopina
11
Sława
ul. Chopina 6
Sława
ul. Waryńskiego 1
Sława
ul. Waryńskiego 3
Sława
ul. Waryńskiego 5a
Sława
ul. Waryńskiego 9
Sława
Pl. Rynek 12
Sława
Pl. Rynek 19
Sława
Pl. Rynek 23
Sława
ul. Reja 1
Sława
ul. Reja 7
Sława
ul. Reja 12
Sława
ul. Matejki 1
Sława
ul. Głogowska 23
Sława
ul. Powstańców Śl. 37

Poz. 874

wie Pl. Rynek 12, posiada stan techniczny awaryjny.
Planuje się wyprowadzenie lokatorów z budynku.
Analiza podstawowych potrzeb oraz plan remontów wynikających ze stanu technicznego budynku
i lokali.
§ 4. 1. Analiza podstawowych potrzeb remontowych lokali w budynkach naleşących do zasobu
gminy

Liczba
mieszkań

Naprawa
dachu
i rynien

Naprawa
korony
komina

wymiana
okien
w lokalach

Naprawa
drzwi wejściowych
w budynku

Malowa
nie
klatki

Wymiana
instalacji
elektrycznej

2

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

4

X

X

X

X

3

X
X

3

X

2

X

1

X

3

X

2

X

2

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

3

X

X

X

2

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X
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19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sława
ul. Powstańców Śl. 39
Sława.
ul. Wschowska 1
Bagno 40
Krzydłowiczki
24
Nowe Strącze 20
Ciosaniec
39 B
Ciosaniec 53
Ciosaniec 75
Krępina 6
Krzepielów
74
Krzepielów
140 A
Krzepielów
138
Krzepielów
157
Razem
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2

X

X

2

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
1

X

1
1

X

1
3
1

X
X

X
X

1

X

X
X

1

X

X

X

2

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X
X
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Analiza podstawowych potrzeb remontowych
lokali mieszkalnych we wspólnotach
Lp.

Adres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sława ul. Chopina 1/2
Sława ul. Chopina 2/2
Sława ul. Chopina 14/1
Sława ul. Chopina 20 /2
Sława ul. W. Pola 11/5
Sława ul. Matejki 2/1
Sława ul. Reja 4/2
Sława ul. Reja 10/2
Sława Pl. Rynek 3/2
Sława Pl. Rynek 5 lokale 1, 4, 5
Sława Pl. Rynek 7 lokale 1, 2
Sława Pl. Rynek 8 lokale 1, 3
Sława Pl. Rynek 10 /1
Sława Pl. Rynek 13/1
Sława Pl. Rynek 16 lokale 3a, 4
Sława Pl. Rynek 17 lokale 1, 2
Sława Pl. Rynek 20/2
Sława Pl. Rynek 25/5
Sława Pl. Rynek 26/3
Sława Pl. Rynek 30A/2
Sława ul. Waryńskiego 4, lokale 4, 6
Sława ul. Waryńskiego 4a/2
Sława ul. Waryńskiego 5, lokale 1,3, 4
Sława ul. Waryńskiego 13, lokale 2, 3
Sława ul. Waryńskiego 21 lokale 1, 2
Sława ul. Waryńskiego 27 lokale 1, 2, 3
Sława ul. Waryńskiego 33 lokale 2, 4, 5
Sława ul. Waryńskiego 36 lokale 3, 10

Liczba
mieszkań
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
3
2
2
3
3
2

Wymiana okien
w lokalach

Wymiana instalacji
elektrycznej

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Sława ul. Waryńskiego 37/5
Sława ul. Waryńskiego 53 lokale 1, 5
Sława ul. Waryńskiego 55 lokale 1, 2
Sława ul. Waryńskiego 77 lokale 2,4
Sława ul. Waryńskiego 83/9
Sława ul. Głogowska 15/1
Sława ul. Głogowska 25
Sława ul. Powstańców Śl. 13 lokale 2,
4
Sława ul. H. Poboşnego 6 lokale 1, 2
Sława ul. 11 Listopada 9/5
Sława ul. Parkowa 6B/8
Sława ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14, lokale 1, 2
Sława ul. Wschowska 3 lokale 2, 3,5,6
Sława ul. Wschowska 5/2
Sława ul. Wschowska 7 lokale 2, 5
Sława ul. Wschowska 12 lokale 1, 1a
Stare Strącze 3 lokale Nr 7,8
Stare Strącze 48/2
Stare Strącze 100 lokale Nr 1, 2
Stare Strącze 168/6
Stare Strącze 171/4
Stare Strącze 191A
Kuŝnica Głogowska 1A/4
Lipinki 30 lokale Nr 5, 11
Lipinki 78 lokale Nr 1, 3
Lipinki 91/1
Ciosaniec 19
Ciosaniec 39 lokale 2, 3, 4, 5
Ciosaniec 40/2
Ciosaniec 56A i 56A/1
Radzyń 1 lokale Nr 1, 2, 3
Szreniawa 7/1
Droniki 6 lokale Nr 1, 2, 3
Łupice ul. Szkolna 25
Razem
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1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
4
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
4
1
2
3
1
3
1
102

Zbiorniki bezodpływowe odbierające ścieki z budynków mieszkalnych wymagające remontów lub wymiany:
Lipinki 78
Krzepielów 74
Kuŝnica Głogowska 1A
Stare Strącze 3
Lokale mieszkalne w których brak jest łazienek:
Sława ul. Reja 12/2
Sława ul. Reja 7/2
Sława Pl. Rynek 5 lokale Nr 1, 4, 5
Sława Pl. Rynek 13/1

Poz. 874

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Sława ul. Chopina 14/1
Sława ul. Waryńskiego 9/3
Droniki 6/1
Stare Strącze 3 lokale Nr 7, 8
Kuŝnica Głogowska 1A/4
Krzepielów 74
2. Plan remontów w latach 2010 -2014 wynikać
będzie z priorytetów wynikających z potrzeb remontowych. W pierwszej kolejności realizowane będą
priorytety wynikające z wymogów bezpieczeństwa
şycia i zdrowia uşytkowników lokali i osób trzecich.
§ 5. Planowana sprzedaş lokali mieszkalnych
w latach 2010 -2014.

Sława Pl. Rynek 23/3

Rok 2010 - 8 mieszkań

Sława Pl. Rynek 26/3

Rok 2011 – 2 mieszkania

Sława ul. Chopina 11/3

Rok 2012 – 2 mieszkania

Sława ul. Chopina 12/2

Rok 2013 – 2 mieszkania
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Rok 2014 - 2 mieszkania
Preferowane będą sprzedaşe całych budynków
mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych. Stwarza to moşliwość zmniejszenia liczby wspólnot mieszkaniowych z udziałem
gminy, zwłaszcza w budynkach sprywatyzowanych
w duşej części. Zakazuje się sprzedaşy lokali mieszkalnych połoşonych w budynkach w których znajdują się lokale socjalne i nie została rozpoczęta sprzedaş lokali.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu.
§ 6. 1. Burmistrz Sławy zarządzeniem ustala
stawkę czynszu dla lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, nie częściej niş raz
w roku.
2. Upowaşnia się Burmistrza Gminy Sławy do
podwyşszania czynszu najmu lokali mieszkalnych do
maksymalnych granic obowiązujących w przepisach, po analizie skutków podwyşki czynszów.
3. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moşe
przekroczyć połowy stawki najnişszego czynszu
obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy
Sława.
4. Czynsz najmu lokalu mieszkalnego moşe zostać podwyşszony w drodze wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najpóŝniej na miesiąc
naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Burmistrz Gminy Sława, określając stawkę
czynszu za 1m2 powierzchni uşytkowej lokali mieszkalnych, jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ustawowych czynników podwyşszających lub
obnişających wartość uşytkową.
6. Ustala się czynniki obnişające stawki czynszu:
lokal bez centralnego ogrzewania -10%
kuchnia bez bezpośredniego oświetlenia
naturalnego – 10%

Poz. 874
lokal połoşony w suterenie lub na poddaszu – 10%

Łącznie moşe być stosowana obnişka nie wyşsza jak
50% stawki bazowej .
7. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący moşe podwyşszać stawkę czynszu , jeśli dokonał
w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość
czynszu, przed zmiana umowy najmu naleşy sporządzić protokół stwierdzający zmiany.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach
2010 -2014
§ 7. 1. Ustala się następujące podstawowe zasady strategiczne zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
naleşy utrzymać, a tam gdzie zachodzi taka
konieczność, poprawić stan techniczny lokali mieszkalnych i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy,
mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być sprzedawane dotychczasowym najemcom lub
w drodze przetargu.
2. Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem
w sposób bezpośredni.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w latach 2010 -2014.
§ 8. 1. Przyjmuje się jako zasadę, şe ŝródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą dochody własne gminy Sława.
2. Prognozowane koszty utrzymania lokali
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.

lokal bez łazienki -10 %
lokal bez wc lub poza budynkiem – 10%

Lp.

Rodzaj kosztów

1
2

Koszty bieşącej eksploatacji
Koszty remontów
Koszty modernizacji lokali
i budynków
Koszty zarządu nieruchomościami
wspólnymi, których gmina nie jest
jedynym ze współwłaścicieli
Wydatki inwestycyjne

3
4
5
6

Rok
2010(zł)
76.500,00
120.000,00

Rok
2011(zł)
78.030,00
122.400,00

Rok
2012(zł)
79.590,00
124.848,00

Rok
2013(z ł)
81.182,00
127.345,00

Rok
2014(zł)
82.806,00
129.892,00

30.000,00

30.600,00

31.212,00

31.836,00

32.473,00

24.000,00

24.480,00

24.969,00

25.469,00

25.978,00

300.000,00
550.500,00

255.510,00

260.619,00

265.832,00

271.149,00
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Zasady poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. 1. Ustalone realne potrzeby remontowe
i plan remontów wskazują, şe nie jest konieczne
wyłączenie lokali z eksploatacji w celu remontu.
Mając powyşsze na względzie nie przewiduje się
zamian lokali w związku z remontami budynków
i lokali.

§ 11. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LVI/40/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/140/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie
zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Żagań
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada
1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami uşywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U.
z 1996r. Nr 10, poz. 55, z 1997r. Nr 121, poz. 770,
Nr 88, poz. 554, z 1999r. Nr 96, poz. 1107, z 2003r.
Nr 223, poz. 2274); Rada Miasta Şagań uchwala, co
następuje:
§ 1. Z paragrafu 1 uchwały Nr XLV/140/2009 Rady Miasta Şagań z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie
zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych

miejscach publicznych na terenie Miasta Şagań wykreśla się pkt. 3 oraz pkt. 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
8 75
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UCHWAŁA NR LXII/398/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 22 ust. 3, 4, 5 pkt 15 ustawy z dnia
27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze
zm.) Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r., na wniosek Prezydenta Miasta tworzy się na obszarze Gminy Nowa
Sól - Miasto odrębne obwody do głosowania:
1. Nr 18 w Nowej Soli obejmujący Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Szpital,
ul. Chałubińskiego 7,

§ 2. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian, podlega
podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej w 35 dniu przed dniem wyborów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do wiadomości
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie
Nowa Sól- Miasto.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
8 76

2. Nr 19 w Nowej Soli obejmujący Areszt Śledczy,
ul. Şeromskiego 2.
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UCHWAŁA NR LXII/399/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Nowosolskiego uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę ul. Nowosolską połoşoną na dz. Nr 41 obręb 6.
§ 2. Połoşenie i przebieg drogi, o której mowa
w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/399/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 kwietnia 2010r.
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UCHWAŁA NR LXXIII/1161/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 12 maja 2010r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia
Gorzowska
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2001 Nr 13,
poz. 123 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury
pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
§ 2. Instytucji zostanie udostępniony przez Organizatora majątek ruchomy i nieruchomy, konieczny do prowadzenia działalności, po zakończeniu
inwestycji pod nazwą "Budowa Centrum Edukacji

Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - Filharmonia Gorzowska".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
8 78
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UCHWAŁA NR LXXIII/1162/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 12 maja 2010r.
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia
Gorzowska
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2001 Nr 13,
poz. 123 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej.
STATUT CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ FILHARMONII GORZOWSKIEJ
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia
Gorzowska, zwane dalej CEA, jest samorządową
instytucją kultury działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2001 Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze
zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 ze
zm.), zwanych dalej „ustawami”,

5) aktu o utworzeniu instytucji, tj. uchwały Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXIII/1161/2010
z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie utworzenia
instytucji upowszechniania kultury pod nazwą
Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia
Gorzowska w Gorzowie Wlkp.,
6) umowy Nr: RPLB.05.01.00-08-001/09-00 o dofinansowanie Projektu: "Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - etap
I sala koncertowa" w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013.
§ 3. 1. Siedzibą CEA jest Miasto Gorzów Wlkp.
2. Terenem działania CEA jest terytorium Rzeczypospolitej i zagranicą.
§ 4. 1. Organizatorem CEA jest Miasto Gorzów
Wlkp.
2. Nadzór nad CEA w imieniu Organizatora
sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Organizator dokonuje okresowej kontroli
i oceny działalności CEA w zakresie:
1) zgodności z zasadami i celami polityki kulturalnej Miasta,
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2) działalności artystycznej, stopnia zaspakajania
potrzeb kulturalnych społeczeństwa i poziomu
artystycznego,
3) wyników ekonomicznych, prawidłowości gospodarowania mieniem i wykorzystania środków finansowych,
4) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
§ 5. CEA uzyskuje osobowość prawną z chwilą
wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
Rozdział 2
Zakres działalności
§ 6. 1. Podstawowym celem działalności CEA
jest upowszechnianie kultury muzycznej poprzez
popularyzację muzyki powaşnej oraz działalność
edukacyjna w tym zakresie. Stworzenie społeczeństwu moşliwości obcowania z uznanymi w świecie
dziełami twórców, interpretowanymi przez najznakomitszych wykonawców sprzyjać będzie pogłębieniu sfery duchowej mieszkańców, ich uwraşliwieniu
i rozbudzaniu najwyşszych potrzeb pozamaterialnych.
2. Powyşsze cele CEA realizuje w oparciu o własny zespół orkiestrowy oraz zapraszanych wykonawców i zespoły artystyczne o najwyşszej renomie.
§ 7. 1. Powyşsze cele CEA realizuje w szczególności poprzez:

Poz. 879

9) prowadzenie wszelkiej działalności upowszechniającej muzykę powaşną oraz ofertę CEA
w postaci wystaw, wydawnictw ulotnych
i trwałych, audycji radiowych i telewizyjnych,
pozyskiwanie w tym celu do współpracy wybitnych autorów – muzykologów,
10) udział w nagraniach fonograficznych radiowych
i telewizyjnych,
11) obejmowanie patronatami wybranych zamierzeń lub wydarzeń kulturalnych,
12) organizację kursów, sympozjów, warsztatów
i obozów szkoleniowych,
13) organizację innych przedsięwzięć upowszechniających kulturę muzyczną.
2. CEA moşe realizować inne zadania spójne
z własnym programem działania, na podstawie odrębnych umów i porozumień.
§ 8. CEA w zakresie działalności artystycznej
współpracuje z:
1) mediami ogólnopolskimi i lokalnymi,
2) firmami fonograficznymi,
3) Związkiem Kompozytorów Polskich,
4) Akademiami Muzycznymi w kraju i Filharmoniami w kraju,
5) instytucjami muzycznymi zagranicą,

1) utworzenie i prowadzenie orkiestry kameralnej,

6) Towarzystwami Muzycznymi działającymi na
terenie miasta i kraju, zajmującymi się upowszechnianiem muzyki powaşnej,

2) organizację koncertów muzyki powaşnej i innych form muzycznych o moşliwie najwyşszym
poziomie artystycznym, zarówno przy pomocy
miejscowych wykonawców, jak i angaşowanie
wybitnych wykonawców z Polski i zagranicy,

7) innymi instytucjami, które mogą mieć istotne
znaczenie dla budowania programu i popularyzowania przedmiotu działalności CEA.

3) realizację cykli edukacyjnych dla dzieci i młodzieşy z zakresu muzyki powaşnej, współpracę
w zakresie budowy programu edukacyjnego
z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Kultury
Urzędu Miasta,
4) angaşowanie artystów – wykonawców i tworzenie zespołów tematycznych dla potrzeb
upowszechniania muzyki,
5) dbałość o dostępność proponowanej oferty kulturalnej, szczególnie wobec środowiska dzieci
i młodzieşy,
6) realizację zadań z zakresu mecenatu Miasta nad
twórczością muzyczną, w szczególności poprzez współpracę ze środowiskiem gorzowskich
szkół artystycznych,
7) prowadzenie działalności pedagogicznej w zakresie szkolenia młodych talentów,
8) współpracę ze szkolnictwem artystycznym
w zakresie właściwego przygotowania nowych
kadr artystycznych,

Rozdział 3
Organy zarządzające
§ 9. 1. Organem zarządzającym CEA jest dyrektor, który odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie pod względem organizacyjnym i reprezentuje
ją na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania za pomocą
zastępcy do spraw artystycznych, zwanego dalej
dyrektorem artystycznym oraz głównego księgowego.
3. Organem odpowiadającym za działalność artystyczną i edukacyjną instytucji oraz prowadzącym
orkiestrę jest dyrektor artystyczny.
4. Dyrektora i zastępcę dyrektora do spraw artystycznych powołuje i odwołuje Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp., w trybie przewidzianym przepisami
ustawy. Powołanie następuje na czas określony.
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5. Odwołanie dyrektora lub jego zastępcy, powołanych na czas określony, moşe nastąpić z powodu
następujących okoliczności:

4. CEA prowadzi gospodarkę finansową i gospodaruje mieniem na zasadach wynikających
z ustaw i umowy, wymienionych w § 2.

1) choroby trwale uniemoşliwiającej wykonywanie obowiązków,

§ 12. 1. CEA pokrywa koszty bieşącej działalności
i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2) naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,

2. Przychodami CEA są:
1) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności
wymienione w § 7 niniejszego statutu,

3) negatywnej oceny okresowej instytucji, dokonanej przez Organizatora,

2) dotacje budşetowe,

4) rezygnacji.

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

§ 10. Organizację wewnętrzną CEA określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora
w trybie przewidzianym przepisami ustawy.

4) wpływy z innych ŝródeł.
Rozdział 5

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

Sposób uzyskiwania środków finansowych
§ 11. 1. CEA gospodaruje samodzielnie udostępnioną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny
plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi
z ustaw i umowy, wymienionych w § 2.
3. Prezydent Miasta jest organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe instytucji.

§ 13. CEA moşe prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy regulujące
prowadzenie tego typu działalności. Przychód osiągnięty z tego ŝródła moşe być wykorzystany wyłącznie na działalność statutową CEA.
§ 14. Wszelkich zmian w statucie dokonuje się
w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XLIV/471/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 18 maja 2010r.
w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze Gminy Sulechów
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:

zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie
Nr XIII/114/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
na terenie Gminy Sulechów.

§ 1. 1. Handel obwoŝny środkami spoşywczymi
i innymi artykułami w mieście Sulechów poza targowiskiem moşe być prowadzony na Osiedlu Nadodrzańskim na dz. Nr 1043.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/291/2005 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 sierpnia 2005 roku
w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu
obwoŝnego na obszarze Gminy Sulechów.

2. Handel obwoŝny moşe być prowadzony okresowo w innych, niş wymienione w ust.1, miejscach
w mieście Sulechów, na terenach gminnych,
w dniach od 20 paŝdziernika do 2 listopada w związku ze świętem Wszystkich Świętych oraz w dniu
8 marca z okazji Dnia Kobiet.

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

§ 2. Za prowadzenie handlu obwoŝnego
pobierana będzie przez inkasenta opłata targowa

Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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UCHWAŁA NR XLI/220/10
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 27 maja 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/89/04 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego. 04.65.1064)
Na podstawie art. 40 ust 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/89/04
z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie
w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam wprowadza się następującą zmianę:

1) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. za niepełny rok kalendarzowy wysokość
opłaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby
dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł
881

===================================================================================

882
8 82

UCHWAŁA NR LIII/390/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 27 maja 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brygady
Saperów i ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich
Na podstawie art. 18 w ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, z 2007r. Nr 225,
poz. 1635, Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,
z 2010 Nr 24, poz. 124) Rada Miejska Strzelcach Krajeńskich uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia wstępne
§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XL/277/09 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja
2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Brygady Saperów i ul. Cichej
w Strzelcach Krajeńskich po stwierdzeniu zgodności
ustaleń niniejszej uchwały z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie, uchwala się
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar w rejonie ul. Brygady
Saperów i ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich o powierzchni 0,13ha.
3. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
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4. Przedmiotem planu są tereny o przeznaczeniu
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
5. Integralnymi częściami planu miejscowego są
następujące załączniki do uchwały:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000
wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzelce Krajeńskie;
2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania;
3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złoşonych do wyłoşonego do
publicznego wglądu projektu planu.
6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

Poz. 882

2) wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci
dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami oraz wejściami;
3) naleşy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy i urządzeń komunikacji;
4) zakazuje się budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
2. W granicach planu nie wyznacza się terenów
przestrzeni publicznej.
3. W zakresie zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości dopuszcza się łączenie i podział działek, uwzględniając parametry zawarte
w ustaleniach szczegółowych.
4. W granicach planu nie wyznacza się terenów
wymagających scalania i podziału nieruchomości.

1) „sieci istniejącej” – naleşy przez to rozumieć
sieć infrastruktury technicznej istniejącą przed
dniem wejścia planu w şycie;

5. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z planem zezwala się na dotychczasowe uşytkowanie terenu.

2) „sieci projektowanej” - naleşy przez to rozumieć sieć infrastruktury technicznej nie istniejącą przed dniem wejścia planu w şycie;

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy”- naleşy
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na
którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
4) „obowiązującej linii zabudowy”- naleşy przez to
rozumieć linię, na której naleşy usytuować
obiekt kubaturowy. Obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy takich elementów jak wykusze, schody zewnętrzne czy balkony, które to
mogą wykraczać poza linię na odległość do
60cm.
5) „wskaŝnik zabudowy”- naleşy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu;
6) „szczególne wymagania architektoniczne” –
naleşy przez to rozumieć obowiązek ukształtowania budynków w sposób wyróşniający się
oraz odznaczający się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych;
7) „zabudowa mieszkaniowo-usługowa” – naleşy
przez to rozumieć budynek, w bryle którego
mogą być lokalizowane mieszkania i lokale
usług nieuciąşliwych z zakazem lokalizacji
mieszkań w poziomie parteru, za wyjątkiem
mieszkań dla osób niepełnosprawnych.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:
1) zabudowę naleşy lokalizować zgodnie z liniami
zabudowy określonymi na rysunku planu;

1. Naleşy zastosować rozwiązania techniczne
wykluczające moşliwość przedostania się zanieczyszczeń do podłoşa gruntowego.
2. Zbędne masy ziemne powstałe w czasie realizacji inwestycji naleşy przetransportować w miejsce
wskazane przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich lub
wykorzystać do nowego ukształtowania terenu
działki budowlanej.
3. Gromadzenie i usuwanie odpadów naleşy organizować zgodnie z miejskim systemem gromadzenia odpadów, po ich wstępnej segregacji.
§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1. Ustala się obowiązek uzyskania pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace
inwestycyjne w granicach planu.
2. Dopuszcza się prowadzenie wyprzedzających
badań archeologicznych.
3. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień
kulturowych podlegających ochronie zobowiązana
jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Burmistrza Strzelec Krajeńskich. Jednocześnie zobowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać
wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć,
do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich decyzji.
4. Teren objęty planem, zgodnie z załącznikiem
Nr 1, zlokalizowany jest w obrębie średniowiecznego układu urbanistyczno-architektonicznego miasta
Strzelce Krajeńskie, wpisanego do rejestru zabytków
na podstawie decyzji Nr: KO Kons. – III – 5/57 z dnia
7.11.1957r; KOK- I-2172/75 z dnia 31.01.1975r. oraz
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KOK-I-7/76 z dnia 21.10.1976r. Na tym obszarze występują średniowieczne i nowoşytne warstwy kulturowe oraz pozostałości historycznych fortyfikacji
ziemno-murowanych, w związku z tym, inwestor na
własny koszt zobowiązany jest przeprowadzić wyprzedzające inwestycję badania wykopaliskowe
i uzyskać wcześniej na w/w badania zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
§ 5. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego:
1. Dla wszelkich inwestycji na terenie objętym
planem, naleşy zapewnić miejsca parkingowe wg
następujących wskaŝników:

Poz. 882

6. Ustala się odprowadzenie wód deszczowych
i roztopowych:
1) z terenu MN/U - w układzie grawitacyjnym lub
ciśnieniowym poprzez włączenie się do kolektorów zlokalizowanych w granicach ulic Brygady Saperów i Wojska Polskiego na zasadach
określonych przez zarządcę sieci lub do projektowanej sieci w granicach ulic Brygady Saperów, Cichej i Wojska Polskiego;
2) z terenu ZP - do gruntu.
7. Ustala się moşliwość lokalizacji linii telekomunikacyjnych w obszarze planu.

1) lokale mieszkalne – minimalnie 1 miejsce parkingowe w granicach obszaru objętego planem
/jeden lokal mieszkalny,

8. W granicach planu zakazuje się lokalizacji
masztów sieci komórkowych.

2) usługi nieuciąşliwe – minimalnie 1 miejsce parkingowe w granicach obszaru objętego planem
/50m² powierzchni usługowej. W przypadku
braku moşliwości zapewnienia odpowiedniej
liczby miejsc parkingowych, dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych poza obszarem
planu.

Ustalenia szczegółowe

§ 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
1. Ustala się, şe zaopatrzenie w wodę nastąpi
z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej
w granicach ulic Brygady Saperów, Cichej i Wojska
Polskiego na zasadach określonych przez zarządcę
sieci.
2. Ustala się, şe odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywać się będzie w układzie grawitacyjnym
lub ciśnieniowym poprzez włączenie się do kolektorów zlokalizowanych w granicach ulic Brygady Saperów i Wojska Polskiego na zasadach określonych
przez zarządcę sieci lub do projektowanej sieci
w granicach ulic Brygady Saperów, Cichej i Wojska
Polskiego, a następnie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami planu.

Rozdział 3
§ 7. 1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowousługowej oznaczony na rysunku planu symbolem
MW/U.
2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) podstawową funkcją terenu jest lokalizacja zabudowy w formie zwartej zabudowy pierzejowej o funkcji mieszkalno – usługowej;
2) ustala się zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowo- usługowej jak garaşe nadziemne, budynki gospodarcze itp.;
3) nowoprojektowana zabudowa powinna być
kształtowana z zachowaniem szczególnych
wymagań architektonicznych. Na styku ulic
Brygady Saperów i Wojska Polskiego naleşy
wykonać akcent architektoniczny naroşnika budynku;

3. Ustala się, şe zaopatrzenie w gaz nastąpi
z istniejącego gazociągu w ulicy Brygady Saperów
poza granicami planu na zasadach określonych
przez zarządcę sieci lub z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w ulicach Wojska Polskiego lub
Cichej.

4) ustala się następujące parametry zabudowy:
budynek od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych
o maksymalnej wysokości kalenicy do 14m
oraz wysokości ewentualnego gzymsu w przedziale 6,5m - 7,5m. Geometria dachu - dach
wielospadowy o kącie nachylenia połaci
40°- 55°; układ kalenic równoległy i/lub prostopadły do przyległych ulic Brygady Saperów
i Wojska Polskiego;

4. Ustala się zaopatrzenie w energię cieplną wg
następujących zasad:

5) ustala się konieczność pokrycia dachu materiałem dachówkowym o kolorze ceglastym;

1) ze ŝródeł własnych wbudowanych oraz alternatywnych zlokalizowanych w obszarze planu,
z moşliwością zasilania odbiorców z innych
działek lub z kotłowni zlokalizowanych na terenach poza granicami planu;

6) ustala się konieczność zróşnicowania wysokości zabudowy w granicach planu;

2) dopuszcza się wszystkie ŝródła energii cieplnej,
preferując urządzenia najmniej uciąşliwe dla
środowiska.
5. Ustala się, şe zasilanie w energię elektryczną
nastąpi z istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej poza granicami planu – Ludowa S – 1428.

7) ustala się zakaz lokalizacji otworów okiennych
i drzwiowych w ścianie budynku wzdłuş granicy z terenem ZP;
8) ustala się wskaŝnik zabudowy maksymalnie
0,7 w granicach terenu;
9) ustala się minimalnie 5% powierzchni biologicznie czynnej;
10) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych;
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11) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
12) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie związanych z prowadzoną działalnością;
13) dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych wyłącznie w granicach elewacji pierzejowej pierwszej kondygnacji.
3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) ustala się zakaz podziału działek. Dopuszcza się
łączenie istniejących działek.
4. Ustalenia komunikacyjne i inşynieryjne:
1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg
znajdujących się poza obszarem planu;
2) zabezpieczenie miejsc parkingowych wg zasad
ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;
3) zaopatrzenie w wodę wg zasad ustalonych
w § 6 ust. 1;
4) odprowadzenie ścieków sanitarnych wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 2;
5) zaopatrzenie w gaz wg zasad ustalonych w § 6
ust. 3;
6) zaopatrzenie w energię cieplną wg zasad ustalonych w § 6 ust. 4 pkt 1 i 2;
7) zaopatrzenie w energię elektryczną wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 5;
8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
wg zasad ustalonych w § 6 ust. 6 pkt 1.
§ 8. 1. Ustala się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.

Poz. 882

3) dopuszcza się lokalizację wszelkiego rodzaju
urządzeń zabawowych dla dzieci oraz elementów małej architektury.
3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieruchomości:
1) ustala się zakaz podziału działki.
4. Ustalenia komunikacyjne i inşynieryjne:
1) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi publicznej- ul. Brygady Saperów - znajdującej się
poza obszarem planu;
2) zaopatrzenie w wodę wg zasad ustalonych
w § 6 ust. 1;
3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
wg zasad ustalonych w § 6 ust. 6 pkt 2;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną wg zasad
ustalonych w § 6 ust. 5.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 9. W granicach niniejszego planu traci moc
uchwała Nr XVII/110/2004r. Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie.
§ 10. Określa się stawkę procentową w wysokości 30% dla wszystkich terenów w granicach planu,
dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty
w związku ze zbyciem przez właściciela albo uşytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość
wzrosła w związku z uchwaleniem planu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-

§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

1) podstawową funkcją terenu jest urządzenie terenu zieleni rekreacyjno - parkowej;

Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź

nu:

2) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej;
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 maja 2010r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. BRYGADY SAPERÓW
I UL. CICHEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 maja 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
dotyczy terenów w mieście Strzelce Krajeńskie
w rejonie ul. Brygady Saperów i ul. Cichej.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich rozstrzyga co
następuje:
W związku z brakiem, w granicach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Brygady Saperów i ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich, inwestycji z zakresu infrastruktury, które
naleşą do zadań własnych gminy, nie rozstrzyga się
o sposobach ich realizacji oraz zasadach finansowania.
Załącznik Nr 3
do chwały Nr LIII/390/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 27 maja 2010r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich o sposobie rozpatrzenia uwag
złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu planu dotyczące terenu położonego
w rejonie ul. Brygady Saperów i ul. Cichej
w Strzelcach Krajeńskich objętego miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
W dniu 9 marca 2010r., na podstawie art. 17 pkt 10
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
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i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a takşe
uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr XL/277/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Brygady Saperów
i ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich, Burmistrz
Strzelec Krajeńskich podał do publicznej wiadomości informację o wyłoşeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ul. Brygady Saperów i ul. Cichej w Strzelcach Krajeńskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od
17 marca 2010r. do 21 kwietnia 2010r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.
W wyznaczonym do dnia 7 maja 2010r. terminie, do
projektu planu, wniesiono jedną uwagę.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), rozstrzyga się o uwzględnieniu uwagi wniesionej w dniu
12 kwietnia 2010r. dotyczącej zmiany definicji obowiązującej linii zabudowy tak aby umoşliwić lokalizację takich elementów jak wykuszy, schodów zewnętrznych czy balkonów do 60cm przed niniejszą
linią.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/293/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 27 maja 2010r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 23, poz. 220 z 2002r. Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 117, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146)
oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007, Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689,

Stanowisko kierownicze
1. Dyrektor przedszkola liczącego:- 1- 5 oddziałów
2. Dyrektor szkoły (zespołu) kaşdego typu liczącej:
do 8 oddziałów
9 – 13 oddziałów
powyşej 13 oddziałów
3. Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:
9 – 13 oddziałów
13 i więcej oddziałów
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi
się równieş do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, şe obowiązuje on
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 227,
poz. 1505, Nr 247, poz. 1821, z 2008 Nr 145, poz. 917,
Nr 227, z 2009 Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219,
poz. 1706 z póŝn. zm.) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach obnişa się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w zaleşności od wielkości i rodzaju szkoły i placówki oraz
warunków pracy do wysokości ustalonej w tabeli:

Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar obowiązkowego pensum
7
7
4
2
8
6
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru znişek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w szkołach na terenie Gminy Trzciel.

§ 3. Treść zmian uzgodniono ze związkami zawodowymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
8 83

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/173/00 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 września 2000r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/301/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 27 maja 2010r.
ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminie Trzciel oraz ustalenia granic dla szkół
podstawowych i gimnazjów w Gminie Trzciel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002, Nr 23, poz. 220.
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 117,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146) oraz art. 14a ust. 1 i 17 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703,
z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091,
Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788,
Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr. 120, poz. 818,
Nr. 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917, z 2009r.
Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320), Rada Miejska uchwal, co
następuje:
§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciel:
1. Przedszkole Bajkowe w Trzcielu.
2. Przedszkole im. Janusza Korczaka w Brójcach
z Oddziałem Zamiejscowym w Chociszewie
wchodzące w skład Zespołu Edukacyjnego
w Brójcach.
3. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej
im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” Trzcielu.
§ 2. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów:

1. Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego
„Hubala” Trzcielu, do obwodu, której wchodzą:
Trzciel, Świdwowiec, Jasieniec, Rybojady,
Siercz, Sierczynek, Şydowo, Lutol Mokry, Bieleń.
2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Brójcach, wchodząca w skład Zespołu Edukacyjnego w Brójcach do obwodu naleşą miejscowości: Brójce, Stary Dwór, Łagowiec, Panowice, Lutol Suchy i Chociszewo.
§ 3. Ustala się sieć publicznych gimnazjów oraz
granice ich obwodów:
1. Gimnazjum im. Świętego Floriana w Trzcielu, do
obwodu, którego naleşą miejscowości: Trzciel,
Świdwowiec, Jasieniec, Rybojady, Siercz, Sierczynek, Şydowo, Lutol Mokry, Bieleń.
2. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Brójcach wchodzące w skład Zespołu Edukacyjnego
w Brójcach, do obwodu naleşą miejscowości:
Brójce, Stary Dwór, Łagowiec, Panowice, Lutol
Suchy i Chociszewo.
§ 4. Dzieci 6 letnie przyjęte do przedszkola, obowiązek przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2010/11 realizować będą w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Trzcielu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2010r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
84
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UCHWAŁA NR XXXVI/271/2010
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady
przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych
jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 30 ust. 6 w związku
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, ze
zm.) oraz § 5, § 6, § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze
zm.) uchwala się:
Rozdział 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. 1. Regulamin określa:
1) wysokość oraz zasady przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy,
2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny zastępstw doraŝnych,
3) Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli,
wychowawców i pracowników pedagogicznych
szkół.
4) Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół niebędących nauczycielami.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
blişszego określenia o:
1) szkole - naleşy przez to rozumieć szkoły określone w art. 2 pkt 2 oraz placówki określone
w art. 2 pkt 3 – 5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), dla których organem
prowadzącym jest Powiat Krośnieński.

6) uczniu- naleşy przez to rozumieć takşe wychowanka.
7) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
- naleşy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
9) rozporządzeniu - naleşy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy. (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 ze zm.)
10) Zarządzie Powiatu - naleşy przez to rozumieć
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego.
11)

regulaminie – naleşy rozumieć uchwałę
Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego.
Rozdział 2

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WYSŁUGĘ
LAT
§ 3. 1. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 Karty
Nauczyciela i rozporządzeniu.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył
prawo do dodatku lub do jego wyşszej stawki, jeşeli
nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca.

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleşy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
o której mowa w punkcie 1.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dany
miesiąc, jeşeli nabycie prawa do dodatku lub jego
wyşszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3) nauczycielu - naleşy przez to rozumieć nauczyciela danej szkoły, wychowawcę lub innego
pracownika pedagogicznego,

4. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektorów Starosta Krośnieński.

4) roku szkolnym - naleşy przez to rozumieć okres
pracy szkoły oświatowej od 1 września do
31 sierpnia roku następnego.

5. Osoba upowaşniona do dodatku za wysługę
lat obowiązana jest udokumentować okresy uprawniające do dodatku na mocy odrębnych przepisów.

5) klasie - naleşy przez to rozumieć takşe grupę,
oddział, zespół.
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Rozdział 3
ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU
MOTYWACYJNEGO
§ 4. 1. Środki na dodatki motywacyjne oblicza
się wg zasady:
1) 5% wynagrodzenia zasadniczego brutto na kaşdy etat nauczyciela w danej szkole
2) 20% wynagrodzenia zasadniczego brutto na
kaşdy etat kierowniczy przewidziany w statucie
szkoły, z zastrzeşeniem pkt 3.
3) 32% wynagrodzenia zasadniczego brutto na
kaşdy etat dyrektora
2. Środki na dodatki motywacyjne:
1) o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 pozostają do
dyspozycji dyrektora
2) o których mowa w ust. 1 pkt. 3 pozostają do
dyspozycji Starosty Krośnieńskiego.
§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1. dyrektorowi – Starosta Krośnieński,
2. nauczycielowi - dyrektor szkoły.
§ 6. Dodatek motywacyjny moşe wynosić do
50% wynagrodzenia zasadniczego brutto i przyznawany jest kwotowo.
§ 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo za okres od dnia 1 września do końca lutego oraz
za okres od dnia 1 marca do końca sierpnia danego
roku szkolnego.
§ 8. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moşliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
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c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub urządzeń szkolnych,

3) zaangaşowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły.
2. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku
motywacyjnego jest spełnienie kryteriów określonych w ust. 1, a ponadto szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem poprzez:
1) dbanie o bazę lokalową szkoły, wyposaşenie
w pomoce dydaktyczne, aktywne i skuteczne
pozyskiwanie środków pozabudşetowych,
2) podnoszenie i monitorowanie jakości kształcenia,
3) realizowanie działania promującego
w środowisku i regionie,

szkołę

4) dostosowywanie kierunków kształcenia
zmian w gospodarce i na rynku pracy,

do

5) umiejętne zarządzanie zespołem pracowniczym, tworzenie dobrej atmosfery pracy,
6) stwarzanie warunków do doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7) organizowanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w okresie odbywania staşu
zawodowego oraz umoşliwianie właściwej adaptacji zawodowej.
§ 9. 1. O przyznanych dodatkach, wraz z uzasadnieniem, dyrektor informuje radę pedagogiczną,
a w odniesieniu do dyrektorów informację przekazuje starosta lub upowaşniona przez niego osoba na
zebraniu dyrektorów, z zastrzeşeniem ust. 2 .
2. Podanie wysokości dodatku wymaga zgody
osoby, która otrzymała dodatek.
Rozdział 4
ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU
FUNKCYJNEGO
§ 10. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono w szkołach stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły do wysokości określonej w ust. 2, a nauczycielom, którym
powierzono określone funkcje przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości określonej w ust. 3.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego określonego
w tabeli, ustala:
1) dla dyrektora - Starosta Krośnieński,
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w szkole, oraz warunki demograficzne, w jakich
szkoła funkcjonuje.

uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złoşoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych
Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie
w złotych

Stanowisko
Dyrektor
Do 8 oddziałów
Od 9 do 12 oddziałów
Od 13 do 16 oddziałów
Powyzej 17 oddziałów
Wicedyrektor
Do 8 oddziałów
Od 9 do 12 oddziałów
Od 13 do 16 oddziałów
Powyzej 17 oddziałów
Osoba sprawująca funkcję kierowniczą

500 – 600
600 – 700
800 – 900
1.000 – 1.400
400 – 600
500 – 700
600 – 800
800 – 1.000
600 – 800

3. Nauczycielom, którym powierzono określone
funkcje przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1) wychowawstwo klasy 150zł miesięcznie,
2) wychowawstwo
miesięcznie,

w klasach

łączonych

160zł

3) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela
konsultanta 100zł miesięcznie,
4) funkcję opiekuna staşu 30zł miesięcznie.
4. Dodatek funkcyjny jest przyznawany na okres
sprawowania funkcji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3
(lub realizacji zadań oraz zajęć, o których mowa
w ust. 3).
5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
którym powierzono w zastępstwie stanowiska kierownicze, lub funkcje od dnia powierzenia, jednakşe
nie wcześniej niş od pierwszego dnia następnego
miesiąca.
Rozdział 5
ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WARUNKI
PRACY
§ 11. Wysokość dodatku za warunki pracy uzaleşniona jest od:
1. stopnia trudności, uciąşliwości realizowanych
prac lub zajęć,
2. wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w punkcie 1.
§ 12. Podstawę obliczania dodatku za warunki
pracy dla poszczególnych nauczycieli stanowi wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zgodnie ze stopniami awansu zawodowego określonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 13. 1. Dodatek za pracę wykonywaną w warunkach trudnych przysługuje w wysokości:

1) 5% wynagrodzenia - dla nauczycieli praktycznej
nauki zawodu szkół rolniczych, prowadzących
zajęcia praktyczne w terenie z zakresu produkcji
roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa,
2) 7,5% wynagrodzenia- dla nauczycieli poradni
psychologiczno – pedagogicznych, prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych
z młodzieşą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
z zaburzeniami zachowania, zagroşonymi niedostosowaniem społecznym, uzaleşnieniem
oraz z ich rodzicami lub opiekunami,
3) 4% wynagrodzenia - dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy,
4) 14% wynagrodzenia – dla nauczycieli szkół
(klas) specjalnych, prowadzących zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
5) 27% wynagrodzenia - dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
z dziećmi i młodzieşą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
6) 11% wynagrodzenia – dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowawcze bezpośrednio
z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych
(w tym w internatach),
7) 2% wynagrodzenia – dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych
w szkołach podstawowych,
8) 12% wynagrodzenia – dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia w szkołach specjalnych.
2. Dodatek za pracę wykonywaną w warunkach
uciąşliwych przysługuje w wysokości 5% wynagro-
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dzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w trudnych warunkach:

przydziału pensum nauczyciela uprawnionego
do dodatku z § 13.

1) wymienionych w ust. 1 pkt 3 – 7 z dziećmi
i młodzieşą, których stan zdrowia z powodu
stanów
chorobowych,
o których
mowa
w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 w sprawie
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób
w wieku do 16 roku şycia (Dz. U. Nr 17,
poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania
stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieşą powyşej
16 roku şycia, u których wystąpiło naruszenie
sprawności organizmu z przyczyn, o których
mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

2. Dodatek wypłaca się w całości, jeşeli nauczyciel
realizuje w warunkach trudnych, uciąşliwych
cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych
warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeşeli nauczyciel realizuje w warunkach
trudnych lub uciąşliwych tylko cześć obowiązującego wymiaru zajęć lub jeşeli jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze zajęć.

2) z dziećmi i młodzieşą upośledzonymi w stopniu
lekkim, wśród których znajduje się co najmniej
jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności
u osób w wieku do 16 roku şycia (Dz. U. Nr 17,
poz. 162) oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328)
3) Z dziećmi i młodzieşą upośledzonymi w stopniu
lekkim, wśród których znajduje się co najmniej
jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym pod warunkiem, şe zajęcia dydaktyczne z tym dzieckiem
prowadzone są według odrębnego programu
nauczania obowiązującego w danego typu
szkole specjalnej a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego
opracowanego przez wychowawcę.
§ 14. Zasady przyznawania dodatku za warunki
pracy:
1. W przypadku zbiegu prawa do dodatku za trudne
i uciąşliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do sumy jednego z dodatków za
pracę w trudnych warunkach oraz jednego za
pracę w warunkach uciąşliwych, z wyłączeniem
dodatku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 6.
Dodatek jest obliczany proporcjonalnie do

Rozdział 6
ZASADY WYNAGRADZANIA ZA GODZINY
PONADWYMIAROWE I GODZINY ZASTĘPSTW
DORAŹNYCH
§ 15. Wynagrodzenie nauczyciela za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa doraŝnego ustala się w następujący sposób: stawkę
wynagrodzenia zasadniczego powiększoną o kwotę
dodatku za warunki pracy dzieli się przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
§ 16. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
godzin nauczyciela, uzyskuje się mnoşąc tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposób, şe czas zajęć do
0,49 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 18. Traci moc uchwała Nr XXVI/197/2009 Rady
Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady
przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których, organem
prowadzącym jest Powiat Krośnieński.
§ 19. Regulamin podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.
8 85

Przewodnicząca Rady
Anna Szcześniewicz
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UCHWAŁA NR XXXIX/231/10
RADY POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zakazu używania jednostek pływających na Jeziorach Kręcko i Garbicz na terenie gminy Torzym
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz
art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 roku
Nr 25, poz. 150 ze zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zakaz uşywania jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi na
jeziorach Kręcko (Krzywe, Garbackie) i Garbicz
(Wielkie, Wielickie) na terenie gminy Torzym,
w godzinach od 16.00 do 11.00 następnego dnia
przez okres całego roku.

lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.
2. Słuşb ochrony środowiska, organów policji,
wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, straşy poşarnej, administracji lasów państwowych, innych jednostek gospodarczych,
w czasie wykonywania czynności związanych
z ochroną, utrzymaniem bezpieczeństwa i gospodarką rybacką.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Bronisław Krych

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy:
1. Jednostek pływających, których uşycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 166/10
z dnia 7 kwietnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
(spr.)

Protokolant

inspektor Małgorzata Zacharia-Gardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia
2010r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwałę Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września
2008r. Nr 176/5/XVIII/08 w przedmiocie upowaşnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu
podejmowania działań wobec dłuşników alimentacyjnych stwierdza
I.

niewaşność zaskarşonej uchwały,

II. określa, şe zaskarşona uchwała nie podlega
wykonaniu.

UZASADNIENIE
1. Uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008r. Nr 176/5/XVIII/08, wydaną na podstawie
art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.), Rada
Miejska upowaşniła Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Iłowej, jednostki organizacyjnej Gminy
Iłowa, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań wobec dłuşników alimentacyjnych.
2. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., wniesionej na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
Wojewoda Lubuski zarzucił tej uchwale istotne naruszenie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym poprzez błędną wykładnię, polegającą na upowaşnieniu podmiotu o określonym ustawowo katalogu zadań do działań nie wymienionych w nim
i domagał się stwierdzenia niewaşności uchwały.
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3. Wyrokiem z dnia 12 marca 2009r. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił
skargę Wojewody Lubuskiego na wskazaną uchwałę.
W motywach tego orzeczenia wskazano, iş zarzuty
skargi naleşy oceniać z uwzględnieniem zagwarantowanej konstytucyjnie samodzielności jednostek
samorządu terytorialnego, w wykonywaniu ich zadań, a nadto faktu, iş obecnie ustawodawca nakłada
na gminę coraz szerszy katalog zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej, a takim jest podejmowanie działań wobec dłuşników alimentacyjnych, jak wynika z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.).
Zgodnie z ust. 1 art. 12 tej ustawy postępowanie
w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
prowadzi organ właściwy wierzyciela, czyli wójt,
burmistrz, prezydent miasta. Z kolei ust. 2 tego artykułu w brzmieniu pierwotnym stanowił, şe do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń
z funduszu alimentacyjnego rada gminy nie moşe
upowaşnić ośrodka pomocy społecznej.
Następnie zgodnie z art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia
27 czerwca 2008r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 134,
poz. 850), art. 12 ust. 2 otrzymał następujące
brzmienie „organ właściwy wierzyciela moşe upowaşnić, w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy,
a takşe inną osobę na wniosek kierownika ośrodka
pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, a takşe do wydawania w tych sprawach decyzji”.
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
oznacza to, şe ustawodawca dopuścił moşliwość
upowaşnienia przez wójta, burmistrza, prezydenta
miasta do prowadzenia w jego imieniu postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu
alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, takşe kierownika ośrodka
pomocy społecznej. Powyşszy kierunek wprowadzony ustawą nowelizującą oznacza, iş ustawodawca nie wprowadził zakazu powierzenia kierownikowi
ośrodka pomocy społecznej dodatkowych zadań
wynikających z ustawy o pomocy uprawnionym do
alimentów. Zakaz taki nie wynika wprost równieş
z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze
zm.), w tym art. 110 ust. 1 tej ustawy. Zadania określone przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zaliczyć moşna do zadań
z zakresu zabezpieczenia społecznego, zatem zblişonych do pomocy społecznej.
Sąd stwierdził równieş, şe nie moşna gminie odmówić prawa do takiej organizacji prowadzenia działań
wobec dłuşników alimentacyjnych, które zapewnią
ich sprawną realizację, zmierzającą do osiągnięcia
celu, któremu mają słuşyć. Z tych nie stwierdził naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem niewaşności uchwały.

Poz. 887

4. W skardze kasacyjnej Wojewoda Lubuski domagał się uchylenia zaskarşonego wyroku i uwzględnienia skargi lub przekazania sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie Wlkp.
do ponownego rozpoznania zarzucając mu naruszenie prawa materialnego, tj. art. 39 ust. 4 ustawy
o samorządzie gminnym przez błędną jego wykładnię i przyjęcie, şe przepis ten stanowi podstawę
prawną do upowaşnienia przez Radę Miejską w Iłowej, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do
podejmowania działań wobec dłuşników alimentacyjnych.
5. Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2009r. Naczelny Sąd
Administracyjny uwzględniając skargę kasacyjną
uchylił zaskarşony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania tutejszemu sądowi. W uzasadnieniu tego wyroku wskazano, iş materialno
prawną podstawę zaskarşonej przez Wojewodę Lubuskiego uchwały Rady Miejskiej w Iłowej stanowił
art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
Przepis ten zawiera zatem odstępstwo od reguły
ustanowionej ust. 1 art. 39, stosownie do której decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Zgodnie z tymi przepisami sprawy indywidualne załatwia wójt (lub inne
organy wskazane w przepisach szczególnych),
a takşe organy wskazane w ust. 4 art. 39, o ile rada
gminy upowaşni je do tego. Ten generalny przepis
daje zatem radzie gminy podstawę do upowaşnienia
innych, anişeli wskazanych w art. 39 ust. 1 organów
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. W niniejszej sprawie są to
działania wobec dłuşników alimentacyjnych, podlegające regulacjom ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (ustawa alimentacyjna).
O działaniach podejmowanych wobec dłuşników
alimentacyjnych traktuje rozdział drugi ustawy alimentacyjnej, z którego wynika, iş w działaniach tych
biorą udział organy właściwe wierzyciela i dłuşnika.
Art. 2 pkt 9 i 10 stanowi, şe są nimi wójt, burmistrz
lub prezydent miasta właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania dłuşnika alimentacyjnego lub
wierzyciela. Jednocześnie art. 12 tej ustawy, znajdujący się w rozdziale trzecim, dotyczącym warunków
nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stanowi w ust. 1, iş postępowanie
w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
prowadzi organ właściwy wierzyciela, zaś w ust. 2,
şe organ ten moşe upowaşnić w formie pisemnej,
swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki
organizacyjnej gminy, a takşe inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej
jednostki organizacyjnej gminy do postępowania
w sprawach, o których mowa w ust. 1.
6. Nie podzielając stanowiska wyraşonego przez Sąd
I instancji podkreślono dwie istotne kwestie. Pierwszą, iş przedmiotem zaskarşonej uchwały było upowaşnienie przez Radę Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej do podejmowania działań wobec dłuşników alimentacyjnych, czyli zadań nałoşonych na
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gminę objętych regulacją rozdziału drugiego ustawy
alimentacyjnej „Zasady pomocy państwa osobom
uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu
wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłuşników
alimentacyjnych”, a poddany analizie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny art. 12 znajduje się
w rozdziale trzecim „Warunki nabywania prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego”.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego konieczne było rozwaşenie toşsamości spraw, tj. działań wobec dłuşników alimentacyjnych i nabywania
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Jeşeli bowiem w ramach działań wobec dłuşników
alimentacyjnych mieszczą się sprawy z rozdziału
trzeciego, to art. 12 ust. 2 ustawy alimentacyjnej
daje uprawnienie organowi wykonawczemu wierzyciela - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do prowadzenia postępowania w sprawach. Natomiast jeśli nie są to sprawy toşsame, to rozdział
drugi, dotyczący działań podejmowanych wobec
dłuşników alimentacyjnych nie zawiera unormowania analogicznego do art. 12 ust. 2.
Po drugie wskazano, iş Wojewódzki Sąd Administracyjny, analizując art. 12 ust. 2 ustawy alimentacyjnej, postawił teş znak równości pomiędzy organem wykonawczym wierzyciela, a radą gminy.
Stwierdził bowiem, şe wójt, burmistrz lub prezydent
miasta moşe upowaşnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu
alimentacyjnego z czego nie wynika zakaz powierzenia temu organowi dodatkowych zadań. Tyle, şe
w sprawie powierzenia dokonała Rada Miejska.
Istotą sprawy było zatem to, który organ gminy moşe upowaşnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do działań wobec dłuşników administracyjnych rada czy wójt - a to w niczym samodzielności nie
ogranicza. Dlatego w ponownym postępowaniu sąd
I instancji powinien wziąć pod uwagę w jakim
przedmiocie Rada udzieliła upowaşnienia i czy
w świetle ustawy alimentacyjnej było to zgodne
z prawem. Ten akt jest przepisem szczególnym
w stosunku do ustawy o samorządzie i moşe się
okazać, şe zawiera odstępstwa od jej art. 39 ust. 4.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
7. Kwestią wstępną jest związanie niniejszego Sądu
wykładnią prawa i oceną prawną wyraşoną w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
grudnia 2009r. Zgodnie z treścią art. 190 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) przepis ten
znajduje zastosowanie, gdy doszło do orzeczenia,
o którym mowa w art. 185 § 1 p.p.s.a., a mianowicie,
gdy zaszła konieczność ponownego rozpoznania
sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny.
W takim przypadku sąd ten związany jest wykładnią
prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd
Administracyjny. Wykładnia moşe obejmować zarówno prawa materialne jak i prawo procesowe.
W obu tych rodzajach przepisów prawa wykładnia
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dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny jest
wiąşąca dla sądu pierwszej instancji na gruncie rozwaşanych przepisów p.p.s.a. Obowiązek ten moşe
być wyłączony jedynie w razie istotnej zmiany stanu
faktycznego lub prawnego (nie miało to w niniejszej
sprawie miejsca).
Pojęcie wykładni prawa, o której mowa w art. 190
p.p.s.a. przyjmuje podstawowe załoşenie modelu
kasacyjnego to jest dychotomii sfery „faktów”
i „prawa”. Zatem związanie oznacza podporządkowanie się tylko drugiej sferze stosowania prawa.
Jednak rezultat interpretacji określonego przepisu
prawa materialnego lub procesowego jest zawsze
aktem stosowania prawa w konkretnej sprawie
i z tej racji nie przebiega w oderwaniu od podstaw
faktycznych jako jednego z elementów składających
się na operację subsumpcji.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy, stan prawny,
stan faktyczny oraz stanowiska stron nie uległy
zmianie zatem związanie to dotyczy w niniejszej
sprawie dwóch okoliczności opisanych w pkt 5 niniejszego uzasadnienia to jest wyjaśnienia toşsamości spraw działań wobec dłuşników alimentacyjnych
i nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kompetencji Rady Miejskiej do podjęcia zaskarşonej uchwały.
8. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy
alimentacyjnej, organem właściwym dłuşnika jest
wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania dłuşnika alimentacyjnego. Organem właściwym wierzyciela jest
natomiast wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej (art. 2 pkt 10 tej ustawy).
W ustawie alimentacyjnej uregulowano zagadnienia
związane z udzielaniem upowaşnień do wykonywania zadań w niej określonych i wskazano zakres tych
upowaşnień. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego są uprawnieni
upowaşnieni pracownicy organu właściwego dłuşnika. Organ właściwy dłuşnika moşe upowaşnić
w formie pisemnej kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy,
a takşe inną osobę na wniosek kierownika ośrodka
pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Natomiast art. 12 ust. 2 ustawy alimentacyjnej stanowi,
şe organ właściwy wierzyciela moşe upowaşnić,
w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika
urzędu alb o kierownika ośrodka pomocy społecznej
lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a takşe
inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy
społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy
do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 (prowadzenie postępowania
w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
a takşe do wydawania w tych sprawach decyzji.
Organ właściwy dłuşnika - poza czynnościami wskazanymi w art. 4 ust. 1 tej ustawy, do wykonywania
których są uprawnieni upowaşnieni pracownicy
organu właściwego dłuşnika oraz mogą być upo-
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waşnione przez organ właściwy inne podmioty
wskazane w art. 4 ust. 3 - obowiązany jest równieş
do wykonywania czynności wymienionych w art. 3
ust. 7 i 8, art. 5 ust. 1, 2, 3 i 6, art. 6, art. 7 ust. 1,
art. 22 ust. 1, art. 31 ust. 4 ustawy alimentacyjnej
oraz do wydawania decyzji o umarzaniu naleşności
(art. 30 ust. 1), o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1,
2 i 4 tej ustawy.
Wynika stąd, iş rada gminy nie moşe upowaşnić
kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia wskazanych spraw, ani do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 30
ust. 1 i 3 ustawy alimentacyjnej. Przepisy art. 4 ust. 3
i art. 12 ust. 2 ustawy alimentacyjnej stanowią bowiem lex specialis w stosunku do art. 39 ust. 4
ustawy o samorządzie gminnym i wyłączają w uregulowanym w nich zakresie jego stosowanie. Równieş w pozostałym zakresie co do spraw wynikających z ustawy alimentacyjnej - to jest w odniesieniu
do czynności organu właściwego dłuşnika, które nie
zostały objęte art. 4 ust. 3 ustawy, a takşe co do wydawania decyzji o umarzaniu naleşności (art. 30
ust. 1) - art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym nie znajduje zastosowania.
9. Stanowisko to, korespondujące z treścią wyroku
kasacyjnego w niniejszej sprawie, potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
11 stycznia 2010r., wydanym w analogicznej sprawie (sygn. akt I OSK 1209/09, dostępnym w internetowej bazie orzeczeń NSA). Podkreślono w nim, iş
regulacja zawarta w art. 2 pkt 9 i 10 ustawy alimentacyjnej wyznaczyła w sposób jednoznaczny organy
właściwe w sprawach w niej uregulowanych. Skoro
ustawa ta precyzuje zarówno organ właściwy jak
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i zakres spraw, które mogą być przekazane kierownikowi ośrodka pomocy społecznej, to rada gminy
nie moşe zastępować tego organu ani rozszerzać
tego zakresu spraw, co wynika z obowiązującego
w prawie administracyjnym zakazu domniemania
kompetencji.
Z konstytucyjnej zasady praworządności wypływa
dla organów administracji publicznej obowiązek
przestrzegania przepisów o właściwości, co oznacza,
şe mogą one podejmować działania prawne tylko
w zakresie przyznanej im kompetencji.
10. Naleşało zatem uznać, iş przedmiotową uchwałą
w sposób nieuprawniony, sprzeczny z art. 4 ust. 3
i art. 12 ust. 2 ustawy alimentacyjnej przeniesiono
kompetencje przynaleşne organowi wykonawczemu
gminy działającemu jako organ właściwy dłuşnika,
jak teş jako organ właściwy wierzyciela na inny organ. Naruszenie zaś przepisów kompetencyjnych
w materii podejmowania uchwały traktowane jest
jako istotne naruszenie prawa skutkujące jej niewaşnością (por. T. Woś [w:] T. Woś, H. KnysiakMolczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, s. 605 i powołane tam poglądy). Z tych
względów na podstawie 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 p.p.s.a. oraz
147 § 1 p.p.s.a. orzeczono jak w pkt I sentencji wyroku.
Na podstawie art. 152 p.p.s.a. orzeczono o niepodleganiu wykonania zaskarşonej uchwały przyjmując, iş przepis ten ma równieş zastosowanie do
aktów prawa miejscowego.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 197/10
z dnia 22 kwietnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania,

Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska

II. istotne naruszenie prawa – art. 13f ust. 2 w zw.
z art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13f ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r. ze zm.) poprzez
wprowadzenie w § 7 ust. 2 Załącznika Nr 3 do
w/w uchwały zatytułowanego „Regulamin Strefy
Płatnego Parkowania" opłaty dodatkowej za nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określony
w § 7 ust. 1, pomimo braku upowaşnienia ustawowego do wprowadzania przez radę gminy opłat dodatkowych z tytułu zdarzeń innych niş nieuiszczenie
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Sędzia WSA Marek Szumilas
(spr.)
Protokolant

sekr. sąd. Stanisława Maciejewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia
2010r. ze skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej
Górze na uchwalę Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia
25 czerwca 2009r. Nr XXXVIII/306/09
w przedmiocie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz
sposobu ich pobierania stwierdza
I.

niewaşność § 7 ust. 2 załącznika Nr 3 do zaskarşonej uchwały,

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała nie podlega wykonaniu w zakresie wskazanym
w punkcie I.
UZASADNIENIE
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze z powołaniem się na przepisy art. 3 § 2 pkt. 5, art. 50 § 1
i art. 53 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póŝn. zm.) nazywanej dalej ppsa, oraz art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 roku o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U.
Nr 21, poz. 206 z 2002r. z póŝn. zm.), zaskarşył
uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
25 czerwca 2009r. Nr XXXVIII/306/09 w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości
stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania w całości.
Prokurator zaskarşonej uchwale zarzucił :
I. istotne naruszenie prawa - art. 13b ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r. ze zm.) poprzez ustanowienie w Załączniku Nr 2 do uchwały
z dnia 25 czerwca 2009r., Nr XXXVIII/306/09 jednolitej stawki za godzinę parkowania wynoszącej 2zł,
w sytuacji, gdy art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych nakłada na radę
gminy obowiązek ustalenia stawek zaparkowanie
pojazdów w sposób uwzględniający progresywne

Z powyşszych przyczyn, na podstawie art. 147 § 1
ppsa, Prokurator domagał się stwierdzenia niewaşności uchwały Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
25 czerwca 2009r., Nr XXXVI1I/306/09 w sprawie
ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości
stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, w całości.
W uzasadnieniu skargi, Prokurator zauwaşył, iş
zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym radzie gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze gminy jedynie na podstawie i w granicach upowaşnień zawartych
w ustawach. Regulacje określające kompetencje
organów gminy w sprawach z zakresu korzystania
z dróg publicznych zawiera ustawa z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych.
Zgodnie z przepisem art. 13b ust. 3 tej ustawy rada
gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy
zarządzające drogami i ruchem na drogach, moşe
ustalić strefę płatnego parkowania.
Nadto art. 13b ust. 4 tej samej ustawy stanowi, iş
rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego
parkowania:
1) ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa
w art. 13 ust. 1 pkt l ustawy, z tym şe opłata za
pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie moşe
przekraczać 3 zł;
2) moşe wprowadzić opłaty abonamentowe lub
zryczałtowane oraz zerową stawkę
opłaty dla niektórych uşytkowników drogi;
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3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Prokurator uznał, iş Rada Miejska we Wschowie
podejmując uchwałę jako podstawę prawną wskazała przepisy art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych .W § 1 uchwały postanowiono, iş: ust 4. Ustala
się Strefę Płatnego Parkowania na określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały drogach
publicznych na terenie miasta Wschowa.
Ust. 5 Za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania,
ustala się opłaty, których wysokość określona jest
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie, o których mowa w ust. 2
ustala się opłatę dodatkową, której wysokość określona jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Ust. 6 Zasady obowiązujące przy parkowaniu pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania oraz sposób pobierania opłat za parkowanie,
o których mowa w ust. 2 i 3 określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, stanowiący załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
Zgodnie z § 2 wskazanego aktu postanowiono, iş
uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego. Powyşsza uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 84, poz. 1134 z 25 czerwca 2009r.
W załączniku Nr 2 do w/w uchwały Rada Miejska
ustaliła stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
w wysokości 2zł za godzinę parkowania oraz określiła, iş czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie
do wniesionej opłaty według stawki określonej
w ust. 1 – 4, przy czym minimalna wniesiona opłata
za parkowanie wynosi 0,50zł.
Jako załącznik Nr 3 do powyşszej uchwały Rada
Miasta przyjęła Regulamin Strefy Płatnego Parkowania.
W § 7 ust. 1 tego Regulaminu, Rada Miasta postanowiła, şe obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie
opłaty za parkowanie i umieszczenie jej w widocznym miejscu za szybą wewnątrz pojazdu w sposób
umoşliwiający jej odczytanie, zaś w ust. 2 tej samej
jednostki redakcyjnej wskazano, iş niedopełnienie
obowiązku określonego w ust. l powoduje nałoşenie
na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokości określona jest w zał. Nr 2 do uchwały.
Odnośnie zarzutu pierwszego Prokurator stwierdził,
şe analiza uchwały w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek
opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania pozwala na
ustalenie, iş Załącznik Nr 2 w istotny sposób narusza
art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19,
poz. 115 z 2007r. ze zm.), albowiem nie realizuje
wynikającego z tegoş przepisu rangi ustawowej
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obowiązku ustalenia stawek za parkowanie pojazdów w sposób uwzględniający progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania.
Zgodnie z art. 13b ust. 5 stawki opłat mogą być
zróşnicowane w zaleşności od miejsca parkowania.
Przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne
narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie moşe przekraczać
powiększenia stawki opłaty o 20% za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę
parkowania. Stawka opłaty za czwartą godzinę i za
kolejne godziny parkowania nie moşe przekraczać
stawki opłaty za pierwszą godzinę parkowania.
W powołanym przepisie rangi ustawowej z jednej
strony dopuszczono moşliwość zróşnicowania stawek przez radę gminy w zaleşności od miejsca parkowania, a jednocześnie stwierdzono, iş przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie
opłaty przez pierwsze trzy godziny parkowania. Uşycie przez ustawodawcę sformułowania „uwzględnia
się", a nie „moşna uwzględnić", czy teş „moşna
zróşnicować wysokość opłat w zaleşność od czasu
parkowania" wskazuje w ocenie skarşącego na obligatoryjność ustalania stawek opłat za parkowanie
w strefie płatnego parkowania z uwzględnieniem
progresji. Uwzględnienie w ustalonych stawkach
parkingowych, ich progresywnego narastania pozostaje przy tym w oczywistym funkcjonalnym związku
z celem ustanowienia strefy płatnego parkowania,
jakim zgodnie z art. 13b ust. 2 ustawy o drogach
publicznych, nie jest zapewnienie przychodów zarządcy drogi, lecz zwiększenie rotacji parkujących
pojazdów samochodowych lub realizacja lokalnej
polityki transportowej, w szczególności w celu
ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji
dla komunikacji zbiorowej.
Odnosząc się do drugiego z zarzutów niniejszej
skargi Prokurator wskazał, iş przepisy art. 13 b ust. 4
pkt 3 w związku z art. 13 f ust. 1 ustawy o drogach
publicznych wytyczają granice ustawowego upowaşnienia rady gminy (rady miasta) jedynie do reglamentacji w drodze aktu prawa miejscowego
kwestii naleşnych opłat dodatkowych za parkowanie
w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty.
Ustawodawca jednoznacznie ustalił bowiem zakres
kompetencji rady upowaşniając ją do ustalenia sposobu poboru opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania (art. 13 b ust. 4 pkt 3 w związku
z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz wprowadzenia
opłaty za nieopłacony postój (art. 13 f ust. 1 ustawy).
Jak wynika z redakcji art. 13 ust. l ustawy opłatę taką
pobiera się wyłącznie za nieuiszczenie opłat o jakich
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, to jest opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
W zawartych w ustawie normach kompetencyjnych
brak natomiast upowaşnienia dla rady gminy (rady
miasta) do ustanawiania innych opłat dodatkowych
- w szczególności za nieumieszczenie dowodu opłaty w pojeŝdzie w sposób określony przez radę gminy
(radę miasta) - bowiem ustawodawca wprost zdefi-
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niował w art. 13f ust. 1 obowiązek uiszczenia opłaty
dodatkowej, wiąşąc go wyłącznie ze stanem faktycznym polegającym na nieuiszczeniu opłaty za parkowanie w strefie ograniczonego parkowania.
W sferze stanowienia prawa, w tym w szczególności
dotyczącego nakładania obowiązków publicznoprawnych, do działalności organów władzy publicznej nie stosuje się zasady, şe „dozwolone jest to co
nie jest zabronione", lecz regułę, şe „dozwolone jest
tylko to co prawo wyraŝnie przewiduje". Wskazuje
na powyşsze art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący, iş organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa oraz art. 94
Konstytucji stanowiący, iş organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego na
podstawie i w granicach upowaşnień zawartych
w ustawie. Tymczasem § 7 ust. 2 Regulaminu Strefy
Płatnego Parkowania raşąco narusza przepis art. 13f
ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13f ust. 1
ustawy o drogach publicznych albowiem wprowadza nieznaną ustawie opłatę dodatkową za nieumieszczenie
dowodu
opłaty
w
pojeŝdzie
w sposób określony przez organ uchwałodawczy.
Art. 13f ust. 1 stanowi zaś, iş opłatę dodatkową pobiera się za nieuiszczenie opłat, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1, to jest opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania.
Tym samym uznać naleşy, iş regulacja zawarta w § 7
ust. 2 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania
wprowadzająca obowiązek ponoszenia opłaty dodatkowej za nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określony w uchwale, ustanowiona została
przez Radę Miejską we Wschowie z przekroczeniem
upowaşnienia wynikającego z ustawy o drogach
publicznych i w sposób raşący narusza dyspozycję
art. 13f ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13f
ust. 1 ustawy o drogach publicznych.
Zakwestionowany w niniejszej skardze przepis § 7
ust. 2 Załącznika Nr 3 do uchwały de facto zwalnia
w sposób generalny organy rozpatrujące zarzuty
dłuşnika zgłaszane w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji od obowiązku czynienia prawdziwych ustaleń faktycznych co do parkowania pojazdu
bez uiszczenia opłaty parkingowej i odnoszenia się
w tym zakresie do zarzutów dłuşnika wprowadzając
bez podstawy prawnej regulację, şe nieumieszczenie
dowodu opłaty w widocznym miejscu za szybą wewnątrz pojazdu w sposób umoşliwiający jej odczytanie stanowi samoistną podstawą nałoşenia opłaty
dodatkowej.
Dopatrując się powyşszych uchybień Prokurator
wniósł o stwierdzenie niewaşności zaskarşonej
uchwały w całości. Wniosek powyşszy uzasadniony
jest tym, iş naruszający prawo w sposób istotny
przepis zawarty w Załączniku Nr 2 do uchwały ma
zasadnicze znaczenie dla jej bytu i jego eliminacja
z obrotu prawnego powoduje konieczność eliminacji
zaskarşonej uchwały w całości, albowiem bez określenia wysokości stawek opłat za parkowanie zaskarşona uchwała staje się w całości bezprzedmiotowa.
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W odpowiedzi na skargę Rada Miejska we Wschowie domagała się:
1. oddalenie skargi w części dotyczącej stwierdzenia niewaşności § 7 ust. 1 Załącznika Nr 3
uchwały Rady Miejskiej we Wschowie
Nr XXXVIII/306/09 z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za
parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
2. umorzenie postępowania w pozostałym zakresie
w związku z uwzględnieniem skargi Prokuratora
Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 9 lutego
2009r. w części dotyczącej punktu 1 w Załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXXVIII/306/09 z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za
parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
W ocenie organu zarzut naruszenia art. 13f ust 2
w związku z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych i wprowadzenia opłaty dodatkowej za inne zdarzenia niş
przewiduje ustawa o drogach publicznych jest nieuzasadniony.
Na podstawie i w granicach delegacji ustawowej
w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/3 06/09
z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we
Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości
stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Rada
Miejska we Wschowie ustaliła wysokość opłaty dodatkowej. W załączniku Nr 3 regulamin Strefy Płatnego Parkowania w § 2 pkt 8 w § 12 wyraŝnie wskazano, iş opłata dodatkowa pobierana jest za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania bez wniesienia
opłaty, ponadto wyjaśniono co oznacza parkowanie
bez wniesienia opłaty. Takşe w zaskarşonym § 7
ust. 2 załącznika Nr 3 Regulamin Strefy Płatnego
Parkowania wyraŝnie wskazano, iş „nie dopełnienie
obowiązku określonego w ust. 1 powoduje nałoşenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokości
określona jest w zał. Nr 2 do Uchwały". Z brzmienia
§ 7 ust. 1 wynika, iş „obowiązkiem kierowcy pojazdu
samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie
opłaty za parkowanie i umieszczenie jej w widocznym miejscu za szybą wewnątrz pojazdu w sposób
umoşliwiający jej odczytanie". Redakcja § 7 jest jednoznaczna, nałoşenie opłaty dodatkowej następuje
w przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie.
Uşyta § 7 ust 1 Załącznika Nr 3 Regulamin Strefy
Płatnego Parkowania koniunkcja łączna w şadnym
razie nie uprawnia do twierdzenia, iş Rada Miejska
przekroczyła delegację ustawową i upowaşniła do
pobierania opłaty dodatkowej za inne zdarzenia, to
jest za nie umieszczenie opłaty za parkowanie
w widocznym miejscu za szybą wewnątrz pojazdu
w sposób umoşliwiający jej odczytanie. W tym bowiem zakresie Rada Miejska w ramach kompetencji
ustaliła jedynie sposób jej pobierania umoşliwiający
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kontrolę czy podmiot, na którym ciąşy obowiązek
uiszczenia opłaty spełnił ten obowiązek.
Nie tylko z literalnego brzmienia § 7, ale z całej treści
załącznika Nr 3 Regulamin Strefy Płatnego Parkowania wynika, iş opłata dodatkowa jak wprost
w ustawie zapisał ustawodawca pobierana jest wyłącznie z tytułu nie wniesienie opłaty za parkowanie,
a skarşący przyjął niesłusznie, iş Rada Miejska we
Wschowie przekroczyła upowaşnienie ustawowe.
Uwzględniając zarzut skarşącego, w zakresie nieustaleni w zaskarşonej uchwale progresywnego
narastania opłat parkingowych, Rada Miejska we
Wschowie w dniu 25 lutego 2010r. zmieniła uchwałę
Nr XXXVIII/306/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich
pobierania uwzględniając progresywne narastanie
stawki zgodnie z uchwałą Nr XLVII/390/10 z dnia
25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVIII/3 06/09 z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego
parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie,
wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu
ich pobierania.
Powyşsza uchwała zmieniająca została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 30, poz. 463 z 20 kwietnia 2010r.
Prokurator ograniczył, w związku z tym, wniesioną
skargę na uchwałę, w części dotyczącej zarzutu
istotnego naruszenia art. 13b ust. 5 ustawy o drogach publicznych, poprzez ustanowienie w załączniku do Nr 2 do tej uchwały jednolitej stawki za godzinę parkowania w kwocie 2 zł. Ostatecznie zmodyfikował wnioski skargi wnosząc o stwierdzenie niewaşności jedynie § 7 ust. 2 załącznika Nr 3 do
uchwały, która stała się przedmiotem postępowania
sądowego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności
administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów
kompetencyjnych i o właściwość między organami
jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami, a organami administracji rządowej (§ 1). Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie
stanowią inaczej (§ 2). Na podstawie art. 3 § 2 pkt 5
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 z póŝn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego podlegają kognicji
sądu administracyjnego. Stosownie zaś do przepisu
art. 147 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd uwzględniając skargę
na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2
pkt 5 i 6 p.p.s.a., stwierdza niewaşność tej uchwały
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lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, şe
zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli przepis
szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaşności.
Kontrola Sądu ogranicza się zatem do zbadania czy
organ jednostki samorządu terytorialnego wydając
akt lub uchwałę działał zgodnie z przepisami prawa
i w granicach udzielonego upowaşnienia ustawowego.
Zaskarşona uchwała naleşy do kategorii aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym. Została bowiem wydana na podstawie art. 18 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zwanej dalej
ustawą o samorządzie gminnym. Niesporne
w sprawie jest więc zakwalifikowanie zaskarşonej
uchwały jako aktu prawa miejscowego. Zauwaşyć
naleşy, şe jako ŝródła prawa powszechnie obowiązującego, akty prawa miejscowego charakteryzują się
tym, şe mogą regulować postępowanie wszystkich
kategorii adresatów (obywateli, organów, organizacji publicznych i prywatnych). Adresatami prawa
miejscowego mogą być zarówno wszystkie podmioty, jak teş niektóre ich kategorie (np. właściciele nieruchomości). Akty prawa miejscowego są prawem
dla wszystkich, którzy znajdują się w przewidzianej
przez nie sytuacji. W praktyce oznacza to, şe adresatami prawa miejscowego są osoby będące mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego
lub tylko przebywające na terenie jej działania. Skoro zaskarşona uchwała zawiera normy powszechnie
obowiązujące na terenie gminy, niekonsumujące się
w jednostkowym stosowaniu, nie powinno budzić
zastrzeşeń stanowisko, şe stanowi ono akt prawa
miejscowego.
Dla wyjaśnienia wskazanego zagadnienia, naleşy
w pierwszej kolejności odwołać się do przepisów
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. W tym zakresie
Sąd zwrócił uwagę na przepis art. 87 ust. 2 Ustawy
Zasadniczej ustanawiający ŝródłami powszechnie
obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, na
obszarze działania organów które je ustanowiły, akty
prawa miejscowego. Przy tym zgodnie z art. 94 Konstytucji, organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawie,
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego określa
ustawa.
Z powyşszego uregulowania wynika przyznanie organom samorządu terytorialnego prawa ustanowienia aktów prawa miejscowego, jednak działając
w tym zakresie na podstawie i w granicach uprawnień przyznanych im w ustawie.
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowi uzupełnienie konstytucyjnie określonych granic prawodawstwa organów samorządu
terytorialnego.
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 1 u.s.g. ,na podstawie upowaşnień ustawowych, gminie przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze gminy.
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Na podstawie niniejszej ustawy - art. 40 ust. 2 - organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek
pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń uşyteczności publicznej.
Nadto w zakresie nieuregulowanym w odrębnych
ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy moşe wydawać przepisy
porządkowe, jeşeli jest to niezbędne dla ochrony
şycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
(art. 40 ust. 3 u.s.g.). Przepisy porządkowe mogą
przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych
w prawie o wykroczeniach (art. 40 ust. 4 u.s.g.).
Przepisy
Konstytucji
zawierają jednoznacznie
brzmiącą dyspozycję, która jako podstawę prawną
dla stanowienia prawa miejscowego wskazuje upowaşnienie zamieszczone w ustawie. Akty prawa
miejscowego jako akty podstawowe muszą być wydawane wyłącznie w oparciu o wyraŝne, a nie jedynie o domniemanie lub wykładnię celowościową,
upowaşnienie ustawowe i to tylko w granicach
w tym upowaşnieniu zakreślonych. Ustawowe upowaşnienie do wydania aktu prawa miejscowego nie
moşe się opierać na domniemaniu objęcia swym
zakresem materii w nim niewymienionych. Niedopuszczalne jest stosownie w tym zakresie wykładni
rozszerzającej czy teş celowościowej. Nie jest bowiem dopuszczalne domniemanie kompetencji prawodawczych. Oznacza to, aby nieprecyzyjność tego
upowaşnienia była interpretowana jako nieudzielenie w danym zakresie kompetencji normodawczej.
Do aktów prawa miejscowego stanowionych przez
organy gminy, zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze, zalicza się wszystkie akty wydawane w warunkach określonych w art. 40 ust. 1 u.s.g., a zatem
powszechnie obowiązujące akty wydawane na podstawie wyraŝnych i szczegółowych upowaşnień
ustawowych. Jak zaznaczają W. Taras i A. Wróbel
(Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1991.7-8.10):
Omawiana kategoria aktów powinna być podejmowana przez gminę jedynie na podstawie upowaşnień określonych w materialnych przepisach ustaw
szczególnych (podobnie: J. Jeşewski: Przepisy
gminne (w:) Samorządowy poradnik budşetowy,
Warszawa 1995).
W zakresie przepisów ustrojowo-organizacyjnych
(akty kierownictwa wewnętrznego, akty o charakterze wewnętrznym), naleşy zwrócić uwagę na fakt,
umiejscowienia tych aktów pomiędzy aktami wykonawczymi i przepisami porządkowymi, przy zastosowaniu kryterium przedmiotu regulacji i zakresu
samodzielności gminy w stanowieniu prawa. Akty
prawa miejscowego zaliczające się do tej grupy, nie
mają jednolitego charakteru, bowiem obejmują one:
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1) przepisy regulujące wewnętrzny ustrój gminy
(statuty gmin, określające sposób zorganizowania
i funkcjonowania organów gminy oraz tworzące
gminne jednostki organizacyjne, statuty jednostek
pomocniczych gminy), 2) przepisy określające wewnętrzną organizację urzędów i instytucji gminnych
(np. regulamin urzędu gminy, regulaminy gminnych
bibliotek lub domów kultury), 3) przepisy określające zasady zarządu mieniem gminnym (np. uchwały
ograniczające swobodę wójta w zakresie zawierania
cywilnoprawnych umów mających za przedmiot
składniki mienia gminnego), 4) przepisy regulujące
zasady i tryb korzystania z gminnych urządzeń
i obiektów uşyteczności publicznej (regulaminy korzystania z tych urządzeń i obiektów).
Niezaleşnie od wskazanego powyşej podziału aktów
prawa miejscowego, powtórzenia wymaga jednak
teza dotycząca związania organu uchwałodawczego
dyspozycją ustawy. Stanowisko takie powszechnie
podkreśla się w orzecznictwie wojewódzkich sądów
administracyjnych, a takşe Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W orzeczeniach sądów podkreśla się şe rady gmin
stanowiące akty prawa miejscowego zgodnie
z art. 40 ust. 2 u.s.g. winny treść swoich regulacji
dostosować ściśle do zakresu przyznanego im upowaşnienia i przysługujących im kompetencji, wynikających z ich zadań, a w razie wątpliwości co do
zakresu tego upowaşnienia wyjaśnić te wątpliwości
przez zastosowanie wykładni zawęşającej. (wyrok
NSA z 26 V 1992r., SA/Wr 310/92 ). Tymczasem, stosując wykładnię rozszerzającą, rada przyznawałyby
sobie kompetencje bez upowaşnienia ustawowego.
Gmina nie moşe przykładowo w ramach określenia
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń uşyteczności publicznej (art. 40 ust. 2
pkt 4 u.s.g.) ustanowić opłat za korzystanie z gminnych dróg wewnętrznych(wyrok NSA z 16 XII 1996r.,
SA/Kr 1377/96, wyrok NSA z 13 XII 2000r.). Ustanowienie zasad odpłatności za przejazd przez park dla
osób nie będących mieszkańcami gminy nie wypełnia cech prawnych "korzystania" z parku miejskiego
w świetle art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (wyrok z 31 V 1996r.,
SA/Łd 65/96, podobnie takşe wyrok NSA z 6 IV 2006
II OSK 19/06)
Nadto Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział
się, iş akty prawa miejscowego, podobnie jak rozporządzenia, wydawane są na podstawie delegacji
ustawowej, a zatem zajmują analogiczną pozycje
w hierarchii ŝródeł prawa. Róşnica pomiędzy rozporządzeniami a aktami prawa miejscowego sprowadza się do innego obszaru obowiązywania kaşdego
z powyşszych rodzajów ŝródeł prawa, jako şe kaşdy
z organów je wydających usytuowany jest na innym
szczeblu administracji publicznej. Zarówno rozporządzenia jak i akty prawa miejscowego wiąşą adresatów w sposób analogiczny, a zatem ich moc obowiązywania jest taka sama, a dla przymusowego
wykonania obowiązków wynikających z ich sformułowań lub z treści wydanych na ich podstawie indywidualnych aktów konkretyzacji prawa administracyjnego stosowane są te same normy postępowania
egzekucyjnego. Zarówno przepisy Konstytucji jak
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i ustawy o samorządzie powiatowym nie wymagają,
aby w upowaşnieniach takich jak np. do wydawania
rozporządzeń, zawarty był zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące
treści aktu. Takie rozwiązanie świadczy o woli konstytucyjnego ustawodawcy do zapewnienia organom władzy lokalnej szerokich uprawnień do kształtowania, za pomocą przepisów prawa miejscowego,
stosunków społecznych w sposób adekwatny do
warunków i specyfiki danego terenu. Stanowienie
aktów prawa miejscowego moşe nastąpić wyłącznie
na podstawie i w granicach upowaşnień zawartych
w ustawie. Brak upowaşnienia ustawowego do stanowienia aktów prawa miejscowego w danej materii oznacza, şe nie podlega ono regulacji w tej formie
prawnej, przy czym bez znaczenia pozostaje czy dotyczyłoby ono uprawnień czy nakładania obowiązków. (wyrok NSA z 4 IV 2008r. II OSK 102/08, wyrok
NSA z 3 X 2006r. I OSK 1035/06, podobnie teş: wyrok WSA we Wrocławiu z 15 III 2007r. II SA/Wr
745/06). W zakresie dotychczasowego orzecznictwa
i praktyki sądowej, w przedmiocie zaskarşenia
uchwały o ustaleniu strefy płatnego parkowania
i opłat za postój w tej strefie wojewódzkie sądy administracyjne opowiedziały się za niedopuszczalnością róşnicowania sytuacji prawnej podmiotów prawa z uwagi na zameldowanie i zamieszkanie w strefie (wyrok WSA w Szczecinie z 13 V 2004r. II SA/Sz
48/04, wyrok NSA z 12 XI 2008r. I OSK 918/08), czy
określenie czasookresu w jakim parkujący zobowiązany jest do uiszczenia naleşnej opłaty (wyrok WSA
w Szczecinie z 30 IV 2008r. II SA/Sz 159/08) wskazując, şe zarówno ustawa o drogach publicznych nie
zawiera dyspozycji uprawniających organ do wydania tego typu regulacji, a w odniesieniu do pierwszego z wymienionych przypadków, istnieje konstytucyjnie określona zasada zabraniająca takiego działania organów administracji publicznej.
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o drogach publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłatę,
o której mowa w tym przepisie, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub
całodobowo (art. 13 b ust. 1 ustawy). Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeşeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, a to w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla
komunikacji zbiorowej (art. 13 b ust. 2 ustawy). Rada
gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy
zarządzające drogami i ruchem na drogach, moşe
ustalić strefę płatnego parkowania (art. 13 b ust. 3
ustawy).
Jednocześnie ustawodawca wskazał w art. 13 b
ust. 4 ustawy, iş rada gminy (rada miasta), ustalając
strefę płatnego parkowania:
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1) ustala wysokość stawek opłaty, o której mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy, z tym şe opłata za
pierwszą godzinę parkowania pojazdu samochodowego nie moşe przekraczać 3zł;
2) moşe wprowadzić opłaty abonamentowe lub
zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla
niektórych uşytkowników drogi;
3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy .
Stawki opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1
ustawy, mogą być zróşnicowane w zaleşności od
miejsca parkowania. Przy ustalaniu takich stawek
uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez
pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie moşe przekraczać powiększenia stawki
opłaty o 20 % za kolejne godziny w stosunku do
stawki za poprzednią godzinę parkowania. Stawka
opłaty za czwartą godzinę i za kolejne godziny parkowania nie moşe przekraczać stawki opłaty za
pierwszą godzinę parkowania (art. 13 b ust. 5).
W przepisie art.13f ust. 1 ustawy prawodawca sprecyzował, iş za nieuiszczenie opłat, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy, pobiera się opłatę dodatkową. Rada gminy (rada miasta) określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1,
oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie moşe przekroczyć 50 zł (ust. 2).
Wskazane powyşej przepisy ustawy o drogach publicznych zawierają zatem upowaşnienie właściwego organu uchwałodawczego samorządu terytorialnego do ustanowienia przepisów prawa miejscowego. Zasadnicze znaczenie ma w tym zakresie wyjaśnienie istoty generalnej zasady stanowienia prawa
miejscowego oraz wskazanego upowaşnienia ustawowego.
Rada Miejska we Wschowie w § 1 zaskarşonej
uchwale ustaliła strefę płatnego parkowania (ust 1),
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
ustalono opłaty, których wysokość określona została
w załączniku Nr 2 do uchwały (ust. 2), za nieuiszczenie opłat za parkowanie, których mowa wyşej ustalono opłatę dodatkową, której wysokość określono
w załączniku Nr 2 (ust 3), zasady obowiązujące przy
parkowaniu pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania oraz sposób pobierania opłat
za parkowanie, o których mowa wyşej, określa regulamin stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały (ust. 4).
W § 7 ust. 1 załącznika Nr 3 ustanowiono, şe obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w strefie jest wniesienie opłaty za parkowanie i umieszczenie jej w widocznym miejscu za szybą wewnątrz pojazdu w sposób umoşliwiający jej
odczytanie.
Dokonując analizy rozpatrywanej sprawy, uwzględniając powyşsze uwagi, naleşy stwierdzić, iş w istocie redakcja przepisu art. 13 b ust. 4 pkt 3 w związku
z art. 13 f ust. 1 ustawy o drogach publicznych wytycza jednoznacznie granice ustawowego upowaşnienia rady miasta do reglamentacji w drodze aktu
prawa miejscowego kwestii naleşnych opłat dodat-
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kowych za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Ustawodawca jednoznacznie ustalił zakres
kompetencji rady upowaşniając ją do ustalenia sposobu poboru opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania (art. 13 b ust. 4 pkt 3 w związku
z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz wprowadzenia
opłaty za nieopłacony postój (art. 13 f ust. 1 ustawy).
Omawiana ustawa o drogach publicznych przyznaje
radzie takşe kompetencje do określenia opłaty dodatkowej. Jak wynika z redakcji art. 13 ust. 1 ustawy
opłatę taką pobiera się. wyłącznie za nieuiszczenie
opłat o jakich mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
zatem za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
Powołany przepis art. 13 ust. 2 ustawy przyznaje
radzie gminy (radzie miasta) legitymację wyłącznie
do ustalenia wysokości opłat dodatkowych za nieuiszczenie naleşności parkingowej. W zawartych
w ustawie kompetencjach brak zatem upowaşnienia
dla rady gminy (rady miasta) do pobierania innych
opłat dodatkowych, w szczególności za nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określony w § 7
ust. 1 załącznika do uchwały.
Wprowadzenie takiej regulacji stanowi wykroczenie
przez Radę Miejską we Wschowie poza zakres kompetencji rady upowaşniającej ją jedynie do ustalenia
sposobu poboru opłaty za postój pojazdu w strefie
płatnego parkowania i sposobu poboru opłaty dodatkowej za nieopłacony postój, a nie do modyfikowania ustawowo określonych przesłanek powstania
obowiązku opłaty dodatkowej oraz zasad postępowania egzekucyjnego dotyczącego tej opłaty.
W zawartych w ustawie normach kompetencyjnych
brak upowaşnienia dla rady do pobierania opłat
dodatkowych z innego tytułu niŝli nieumieszczenie
opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym w szczególności za wadliwe umieszczenie dowodu opłaty parkingowej w pojeŝdzie. Ustawodawca wprost zdefiniował w art. 13 f ust. 1 ustawy o drogach publicznych obowiązek uiszczenia
opłaty dodatkowej, wiąşąc go wyłącznie ze stanem
faktycznym polegającym na nieumieszczeniu opłaty
za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
Jak się okazuje dla rozpatrywanej sprawy istotne
znaczenie ma takşe określenie znaczenia zwrotu
"sposób pobierania opłat" (podstawowych i dodatkowych) wytyczającego granice upowaşnienia prawodawczego dla Rady. Ustawa o drogach publicznych nie zawiera definicji rozumienia tego terminu
(art. 4 ustawy).
Zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem słowa
"sposób", przyjmuje się określony tryb postępowania, formę wykonania pewnych czynności lub teş to,
co umoşliwia osiągnięcie lub wykonanie czegoś.
W odniesieniu do przedmiotowej sprawy zwrot
"sposób pobierania opłat" oznacza określony tryb
postępowania pozwalający na osiągnięcie celu, jakim jest uiszczenia przez parkującego naleşnej opłaty za postój w strefie. Niewątpliwie chodzi tu zatem
o uregulowanie takich czynności, jak techniczna
i organizacyjna metoda uiszczenia opłaty czy sposób
potwierdzenia faktu uiszczenia opłaty, tj. wydanie
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parkującemu stosownego potwierdzenia w tym zakresie.
W odniesieniu do opłaty dodatkowej, chodzi natomiast o ustalenie powstania obowiązku jego uiszczenia, a takşe procedurę weryfikacji w tym zakresie
czy teş właściwy podmiot do jej odbioru. "Sposób"
to zasady, formy, ogół czynności technicznych pozwalających na opłacenie parkowania w strefie (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
12 listopada 2008r. w spr. I OSK 918/08 ).
Ustawodawca zdefiniował obowiązek uiszczenia
opłaty dodatkowej, wiąşąc go ze stanem faktycznym
polegającym na nieuiszczeniu opłaty za parkowanie
w strefie.
Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2009r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w sprawie
II SA/Go 88/09 stwierdził niewaşność zaskarşonej
uchwały Rady Miasta Zielona Góra Nr LXVIII/615/06
w sprawie ustalenia Strefy Płatnego parkowania
i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w tej strefie z dnia 4 lipca 2006r. w części obejmującej § 10
ust. 3 oraz § 21 w części "i umieszczenie opłaty dodatkowej w wysokości określonej w § 10 ust. 3".
W uzasadnieniu tego wyroku WSA uznał, şe Rada
Miasta Zielona Góra wbrew zasadzie stanowienia
aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie
i w granicach ustawowych upowaşnień, w § 10 pkt 3
uchwały wprowadziła opłatę dodatkową równieş za
nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określony w § 16 ust. 1 uchwały. Przepis § 21 uchwały
w zakresie "i uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości określonej w § 10 pkt 3" jest konsekwencją
uregulowania opłaty dodatkowej "za nieumieszczenie dowodu opłaty w sposób określony w § 16 ust.
1". Przepis ten stanowi, iş brak abonamentu, karty
parkingowej lub wyłoşenie kserokopii karty parkingowej w okresie kontroli uznaje się za postój nieopłacony do czasu okazania oryginałów tych dokumentów w biurze i uiszczenia opłaty dodatkowej
w wysokości określonej w § 10 pkt 3 uchwały. Powyşsze stanowisko zostało podzielone w wyroku
tego Sądu z dnia 17 marca 2010r. w spr II SA/Go
111/010.
Sąd nie podziela poglądu Rady Miejskiej we
Wschowie, şe redakcja § 7 załącznika Nr 3 regulamin
strefy płatnego parkowania jest jednoznaczna albowiem nałoşenie opłaty dodatkowej następuje
w przypadku nie wniesienia opłaty za parkowanie.
Jak równieş, şe uşyta § 7 ust. 1 koniunkcja łączna
w şadnym razie nie uprawnia do twierdzenia, iş Rada Miejska przekroczyła delegację ustawową i upowaşniła do pobierania opłaty dodatkowej za inne
zdarzenia, to jest za nie umieszczenie opłaty za parkowanie w widocznym miejscu za szybą wewnątrz
pojazdu w sposób umoşliwiający jej odczytanie.
W ocenie Sądu nie trafny jest pogląd Rady Miejskiej
aby w omawianym zakresie w ramach kompetencji
ustaliła jedynie sposób jej pobierania umoşliwiający
kontrolę czy podmiot, na którym ciąşy obowiązek
uiszczenia opłaty spełnił ten obowiązek.
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W przekonaniu Rady Miejskiej nie tylko z literalnego
brzmienia §7, ale z całej treści załącznika Nr 3 regulaminu strefy płatnego parkowania wynika, iş opłata
dodatkowa jak wprost w ustawie zapisał ustawodawca pobierana jest wyłącznie z tytułu nie wniesienie opłaty za parkowanie, a skarşący przyjął niesłusznie, iş Rada Miejska we Wschowie przekroczyła
upowaşnienie ustawowe. W ocenie Sądu analiza
§ 7, poprzez zestawienie treści zawartej w ust. 1 oraz
ust. 2, prowadzi do przekonania, wbrew poglądom
Rady, şe po stronie uşytkownika pojazdu powstaje
obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej nie tylko
w przypadku niewniesienia opłaty za parkowanie
w strefie, lecz takşe za niedopełnienie nałoşonego
uchwałą obowiązku umieszczenia opłaty w widocznym miejscu za szybą wewnątrz pojazdu w sposób
umoşliwiający jej odczytanie. Ustęp 2 w sposób
jednoznaczny nakłada obowiązek uiszczenia opłaty
dodatkowej w przypadku niedopełnienia obowiązku
określonego w ustępie 1, który równie jednoznacznie określa obowiązek kierowcy: jest nim wniesienie
opłaty i umieszczenie jej w oznaczony sposób. Tak
zatem, według redakcji omawianych przepisów,
nałoşenie opłaty dodatkowej moşe nastąpić zarówno przez niewniesienie opłaty za parkowanie jak i za
nieumieszczenie jej w określony sposób.
Sąd nie podziela poglądu Rady Miejskiej we
Wschowie aby w tym zakresie brzmienie omawianych przepisów miało jednoznaczną treść. Faktycznie jednoznaczność przepisu jest celem i obowiązkiem prawodawcy lecz jak to wyşej wywiedziono
Rada nie uczyniła temu zadość. Argumenty Rady
Miejskiej ww. Wschowie w zakresie interpretacji
tych przepisów, wobec przedstawionej powyşej analizy, naleşy uznać za błędne jako pozbawione podstaw.
W tym miejscu naleşy zwrócić uwagę na ugruntowany juş w orzecznictwie sądów administracyjnych
pogląd, şe obowiązek ponoszenia opłat za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania drogi
publicznej wynika z przepisów prawa, bez potrzeby
jego konkretyzacji w drodze aktu indywidualnego
np. decyzji (vide: wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2005r.,
sygn. akt FSK 2580/04; wyrok NSA z 11 marca 2009r.
l OSK 1514/08, wyrok WSA w Szczecinie z dnia
26 lipca 2006r., sygn. II SA/Sz 534/06, niepublikowane). Opłata dodatkowa, o której mowa w art. 13f
ustawy o drogach publicznych, jest bowiem funkcjonalnie związana z opłatą za parkowanie pojazdu
w strefie płatnego parkowania uregulowaną
w art. 13 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, a ustawowe określenie: "Za nieuiszczenie opłat, o których mowa
w art. 13 ust.1 pkt 1, pobiera się opłatę dodatkową",
wskazuje na to, şe obowiązek jej uiszczenia wynika
z mocy prawa, zwłaszcza şe ustawodawca nie przewidział konieczności wydawania w tym przedmiocie
decyzji lub innego aktu administracyjnego. W razie
nieuiszczenia opłaty za parkowanie, obowiązek jej
8
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uiszczenia obciąşa - co do zasady - właściciela pojazdu. Ten ostatni zaś moşe dochodzić swych racji,
podnosząc w toku postępowania egzekucyjnego
zarzut, o którym mowa np. w art. 33 pkt 1 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229,
poz. 1554 z póŝn. zm.), tj. nieistnienia obowiązku. To
nie organ egzekucyjny nakłada na korzystającego
z dróg publicznych obowiązek uiszczenia naleşnej
opłaty. Organ ten musi ustalić jedynie istnienie
obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, tj. ustalić
şe zaistniał fakt parkowania bez uiszczenia opłaty
parkingowej, co stanowi przesłankę powstania
ex legę zobowiązania w opłacie dodatkowej, przy
czym ustalenie to powinno mieć charakter obiektywny i nie moşe być zastąpione domniemaniem,
np. şe nieumieszczenie dowodu opłaty w miejscu
widocznym, względnie umieszczenie go w sposób
uniemoşliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz
pojazdu jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty
parkingowej.
Mając na uwadze powyşsze okoliczności Sąd uznał,
şe regulacja zawarta w § 7 ust. 2 podjęta została
przez Radę Miejską we Wschowie z przekroczeniem
upowaşnienia wynikającego z ustawy o drogach
publicznych albowiem wymienione przepisy uchwały w sposób istotny naruszają dyspozycję art. 13 b
ust. 4 pkt 3 i art. 13 f ust. 1 ustawy oraz art. 94 Konstytucji.
Zgodnie z przepisem art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd
uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza niewaşność tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, şe zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli
przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaşności.
Kierując się powyşszymi rozwaşaniami Sąd uznał
zaskarşoną uchwałę, w omawianym zakresie za
przekraczającą poza granice władztwa prawodawczego
Rady Miejskiej we Wschowie. W związku z tym, działając na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.) orzekł niewaşność § 7 ust. 2 załącznika Nr 3 do
zaskarşonej uchwały.
Zgodnie z art. 152 ppsa orzeczono, iş w tym zakresie
uchwała nie podlega wykonaniu przyjmując, iş instytucja ta dotyczy takşe przepisów prawa miejscowego (vide: R. Sawuła "Stosowanie art. 152 prawa
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wybrane zagadnienia", Państwo i Prawo 2004/8/71;
takşe Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA z dnia
29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, opubl. OSP
2005/4/50 i powołane tam poglądy).
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 198/10
z dnia 22 kwietnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska
Sędzia WSA Marek Szumilas

Protokolant

sekr. sąd. Stanisława Maciejewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Powiatu Şagańskiego z dnia 27 lutego 2007r. Nr V/7/2007 w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Şagańskiego stwierdza
I.

niewaşność § 8 ust. 3 zdanie drugie zaskarşonej uchwały,

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała w części
określonej w punkcie I nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
W dniu 27 lutego 2007r. Rady Powiatu Şagańskiego
podjęła uchwałę Nr V/7/2007 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Powiatu Şagańskiego. Jako podstawę
prawną podjęcia powyşszej uchwały wskazano
art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998
o samorządzie powiatowym oraz art. 13, art. 34
ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 70 ust. 2, ust. 3 i ust. 4.
art. 72, art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z póŝn. zm.). W § 8
ust. 3 w/w uchwały dotyczącym rozkładania na raty
ceny sprzedaşy lokali mieszkalnych sprzedawanych
w trybie bezprzetargowym wskazano, şe oprocentowanie od niespłaconej części ceny ustala się
w wysokości 1/2 stopy procentowej, równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski w stosunku rocznym. W/w uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2007r. Nr 31, pod
poz. 501.
Pismem z dnia 10 lutego 2010r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze złoşył do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę, wnosząc o stwierdzenie niewaşności w/w uchwały
w części obejmującej § 8 ust. 3 zdanie drugie. Skarşący zarzucił uchwale raşące naruszenie prawa -

art. 70 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami polegające na zmianie
we wskazanym paragrafie określonej w art. 70 ust. 3
ustawy stopy oprocentowania niespłaconej części
rozłoşonej na raty ceny nieruchomości i ustalenia
w stosunku do wszystkich nabywców lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu
nieruchomości zbywanych w trybie bezprzetargowym obnişonego oprocentowania w wysokości 1/2
stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski w stosunku
rocznym, pomimo braku po stronie rady powiatu
kompetencji do uchwalenia w tym zakresie przepisów odnoszących się do wszystkich mieszkańców
powiatu i w sposób generalny zmieniających wysokość oprocentowania niespłaconej części ceny zakupu nieruchomości.
Skarşący wskazał, iş analiza art. 70 ust. 3 i 4 ustawy
prowadzi do wniosku, şe określa on w sposób kompletny warunki zmiany wysokości oprocentowania
niespłaconej części rozłoşonej na raty ceny nieruchomości i ma charakter indywidualny. Potwierdzeniem tego stanowiska jest uşyte w tym przepisie
sformułowanie "za zgodą", co oznacza, iş dotyczy
ona konkretnej sprawy. Powyşsze przesadza o tym,
şe zgoda rady na zmianę stopy oprocentowania
niespłaconej części rozłoşonej na raty ceny nieruchomości jest elementem postępowania dotyczącego sprzedaşy konkretnych nieruchomości, a zatem
zgoda powinna być udzielana przez radę po przedstawieniu przez organ wykonawczy powiatu wniosku zawierającego cenę. W ramach analizowanej
regulacji brak jest natomiast upowaşnienia do wydawania przez radę aktów o charakterze generalnym, podejmowanych a priori, przed wnioskiem
i ponadto w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu
nieruchomości i potencjalnie podlegających sprzedaşy w trybie bezprzetargowym. Na poparcie powyşszego skarşący przywołał dotychczasowe
orzecznictwo sądów administracyjnych. Zdaniem
skarşącego uchwalając zasady gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
rada gminy w tej części przekroczyła normę kompetencyjną zawartą w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
o gospodarce nieruchomościami i naruszyła art. 70
ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W odpowiedzi na skargę działając na podstawie § 3
uchwały Rady Powiatu Şagańskiego Nr XXX/9/2010
z dnia 3 marca 2010r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Nr V/7/2007 z dnia 27 lutego
2007r. organ wniósł o uwzględnienie skargi. Jedno-
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cześnie organ podał, iş uchwałą Nr XXX/10/2010
z dnia 3 marca 2010r. Rada Powiatu Şagańskiego
dokonała zmiany zaskarşonej uchwały w części objętej skargą, wobec czego § 8 ust. 3 zaskarşonej
uchwały otrzymał nowe brzmienie przez usunięcie
zaskarşonego zdania.
Na podstawie notatki słuşbowej z dnia 13 kwietnia
2010r. sporządzonej przez pracownika sądu po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z pracownikiem
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ustalono, iş
uchwała z dnia 3 marca 2010r. nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują
wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności
administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów
kompetencyjnych i o właściwość między organami
jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami, a organami administracji rządowej (§ 1). Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie
stanowią inaczej (§ 2). Na podstawie art. 3 § 2 pkt 5
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1270 z póŝn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego podlegają kognicji
sądu administracyjnego. Stosownie zaś do przepisu
art. 147 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd uwzględniając skargę
na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2
pkt 5 i 6 p.p.s.a., stwierdza niewaşność tej uchwały
lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, şe
zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli przepis
szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaşności.
Kontrola Sądu ogranicza się zatem do zbadania czy
organ jednostki samorządu terytorialnego wydając
akt lub uchwałę działał zgodnie z przepisami prawa
i w granicach udzielonego upowaşnienia ustawowego.
Na wstępie stwierdzić naleşy, şe stanowienie aktów
prawa miejscowego poddane jest reglamentacji
prawnej. Stanowi o tym Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Według art. 87 ust. 2 Konstytucji ŝródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
Artykuł 94 Konstytucji stanowi natomiast, şe organy
jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowe
organy administracji rządowej, na podstawie ustaw
i w granicach upowaşnień zawartych w ustawie,
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego określa
ustawa.
Konstytucja po części reguluje bezpośrednio tryb
prawodawczy, po części zaś odsyła do ustawy zwy-
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kłej. Taką ustawą jest ustawa o samorządzie powiatowym.
Zaskarşona uchwała naleşy do kategorii aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym. Została bowiem wydana z powołaniem się na art. 12
pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym. Niesporne w sprawie jest więc zakwalifikowanie zaskarşonej uchwały jako aktu prawa miejscowego. Zauwaşyć naleşy, şe jako ŝródła prawa powszechnie
obowiązującego, akty prawa miejscowego charakteryzują się tym, şe mogą regulować postępowanie
wszystkich kategorii adresatów (obywateli, organów, organizacji publicznych i prywatnych). Adresatami prawa miejscowego mogą być zarówno
wszystkie podmioty, jak teş niektóre ich kategorie
(np. właściciele nieruchomości). Akty prawa miejscowego są prawem dla wszystkich, którzy znajdują
się w przewidzianej przez nie sytuacji. W praktyce
oznacza to, şe adresatami prawa miejscowego są
osoby będące mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego lub tylko przebywające na terenie jej działania. Skoro zaskarşona uchwała zawiera
normy powszechnie obowiązujące na terenie powiatu, niekonsumujące się w jednostkowym stosowaniu, nie powinno budzić zastrzeşeń stanowisko, şe
stanowi ono akt prawa miejscowego.
Niewątpliwie Konstytucja przyznaje jednostkom
samorządu terytorialnego samodzielność w zakresie
ich uprawnień, podlegającą ochronie sądowej
(art. 165 Konstytucji RP). Działalność ta podlega
jednak nadzorowi wskazanych tam organów,
z punktu widzenia legalności (art. 171 Konstytucji RP
w związku z art. 85 i art. 86 ustawy o samorządzie
gminnym). Działalność prowadzona przez organy
samorządu terytorialnego opiera się zatem na ustawach i musi się mieścić w granicach ustanowionych
przez ustawy. Zgodność działania organów samorządu terytorialnego z prawem podlega nadzorowi
organów administracji rządowej. Władcze wkroczenie organu nadzoru w działalność organu samorządu terytorialnego naruszającą ustawy nie jest zatem
ograniczeniem konstytucyjnie i ustawowo zagwarantowanej samodzielności samorządu terytorialnego.
Nadzór nad działalnością powiatu regulują przepisy
rozdziału 8 ustawy o samorządzie powiatowym.
Podstawowym instrumentem nadzoru nad działalnością powiatu jest wynikający z art. 79 ust. 1 tej
ustawy o samorządzie powiatowym obowiązek organu nadzoru do stwierdzenia niewaşności uchwały
organu powiatu, w terminie nie dłuşszym niş 30 dni
od dnia jej doręczenia organowi, jeśli jest ona
sprzeczna z prawem. Pozycję organu nadzoru
wzmacnia dodatkowo wynikający z art. 78 ust. 1 w/w
ustawy obowiązek starosty przedłoşenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia,
zaś uchwał w sprawie wydania przepisów porządkowych - w ciągu dwóch dni od ich podjęcia Po
upływie terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1
ustawy o samorządzie powiatowym organ nadzoru
nie moşe we własnym zakresie stwierdzić niewaşności uchwały organu powiatu. W tym przypadku
organ nadzoru moşe zaskarşyć uchwałę do sądu
administracyjnego (art. 81 ust. 1 ustawy o samorzą-
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dzie powiatowym). Nie stwierdza się niewaşności
uchwały organu powiatu po upływie 1 roku od dnia
jej podjęcia, chyba şe uchybiono obowiązkowi
przedłoşenia uchwały w terminie , o którym mowa
w art. 78 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
albo jeşeli uchwała jest aktem prawa miejscowego
(art. 82 tejşe ustawy). W rozpatrywanej sprawie organ nadzoru nie podjął rozstrzygnięcia nadzorczego,
ani teş nie zaskarşył uchwały do sądu administracyjnego. W tej sytuacji Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zaskarşył uchwałę do sądu administracyjnego. Kompetencja Prokuratora do wniesienia
skargi opiera się na art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku, Nr 7,
poz. 39 ze zm.), który stanowi, şe jeşeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie
wojewody są niezgodne z prawem, prokurator
zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę
lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie
do właściwego organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator moşe takşe wystąpić o stwierdzenie jej niewaşności do
sądu administracyjnego. Przesłanki niewaşności
uchwały organu powiatu ustala art. 79 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym, według którego
uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest
niewaşna. Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, w przypadku nieistotnego
naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza niewaşności, ograniczając się do wskazania, şe uchwałę
wydano z naruszeniem prawa. Przepisy art. 79 ust. 1
oraz ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym wyróşniają zatem dwie kategorie wad prawnych
uchwał organów powiatu: istotne i nieistotne naruszenie prawa. Podstawą rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego niewaşność uchwały organu
powiatu moşe być tylko istotne naruszenie prawa.
Według poglądów literatury przedmiotu oraz ustalonego orzecznictwa sądów administracyjnych,
istotnym naruszeniem prawa jest naruszenie przez
organ powiatu podejmujący uchwałę przepisów
o właściwości, podjęcie takiego aktu bez podstawy
prawnej czy wadliwe zastosowanie normy prawnej
będącej podstawą prawną podjęcia aktu.
Przechodząc do rozwaşań merytorycznych na wstępie ponownie przywołać naleşy treść art. 94 Konstytucji, który wskazuje, şe podstawą prawną stanowienia prawa miejscowego jest upowaşnienie zawarte w ustawie. Kaşdorazowo więc zatem w akcie
rangi ustawowej zawarte musi być upowaşnienie
dla lokalnego prawodawstwa, czyli tzw. delegacja.
Upowaşnienie to musi być wyraŝne, a nie tylko pośrednio wynikające z przepisów ustawowych. Akty
prawa miejscowego nie mogą być automatyczne,
wydawane bez wyraŝnego upowaşnienia ustawowego. Nie ulega teş wątpliwości, şe nie mogą one
regulować materii ustawowych i nie mogą wykraczać poza unormowania ustawowe. Wyjątkowo, gdy
istnieje wyraŝne upowaşnienie ustawowe, akty prawa miejscowego mogą regulować poszczególne
sprawy w sposób odmienny od przewidzianego
w ustawach dla całego państwa.
Upowaşnienie generalne do stanowienia prawa
miejscowego zawiera przepis art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym przyznający radzie po-
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wiatu prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązujących na obszarze powiatu jedynie na
podstawie i w granicach upowaşnień zawartych
w ustawach.
Przepisami rangi ustawowej zawierającymi określone kompetencje organów powiatu w sprawach
z zakresu gospodarki nieruchomościami są przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
Istota sprawy sprowadza się do wyjaśnienia, czy
w świetle art. 12 ust. 8 lit. a ustawy o samorządzie
powiatowym w związku z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póŝn.
zm.), nazywanej dalej „u.g.n.” Rada Powiatu Şagańskiego była uprawniona do ustalenia w § 8 ust. 3
uchwały Nr V/7/2007 z dnia 27 lutego 2007r. generalnej zgody na stosownie odmiennych, niş to przewidziała w art. 70 ust. 3 u.g.n. stawek oprocentowania, skutecznych wobec wszystkich potencjalnych
nabywców nieruchomości powiatowych nabywanych w trybie bezprzetargowym, którym rozłoşono
spłatę ceny na okres do 10 lat. Innymi słowy, czy
uchwalając zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Şagańskiego, Rada Powiatu w tej części przekroczyła normę
kompetencyjną zawartą we wskazanych wyşej przepisach.
Przy rozstrzyganiu tego zagadnienia decydujące
znaczenie dla wyniku sprawy ma ustalenie zaleşności pomiędzy art. 70 ust. 3 i art. 70 ust. 4 u.g.n.
Stosownie do art. 70 ust. 3 u.g.n., rozłoşona na raty
nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu
przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski. Natomiast zgodnie z art. 70 ust. 4 u.g.n. wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących
przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub
sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących
odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu
lub województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niş określona w ust. 3, stopy procentowej.
W wyroku z dnia 27 paŝdziernika 2009r. sygn. akt
I OSK 579/09 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził wprost, şe nie ulega şadnej wątpliwości, şe
przepis art. 70 ust. 3 u.g.n. ustanawia zasadę, która
ma charakter uniwersalny: obejmuje wszystkie
podmioty, które nabywają i spłacają ratami cenę
nieruchomości nabytej od gminy w trybie bezprzetargowym (art. 70 ust. 2 u.g.n.). Natomiast regulacja
zawarta w art. 70 ust. 4 u.g.n. ma charakter wyjątku
od tej zasady, o czym świadczą następujące argumenty:
po pierwsze, wykładnia systemowa wewnętrzna - ustęp 4 zamieszczono jako lex
specialis po ustępie 3, dając tym samym
pierwszeństwo ustawowemu oprocentowaniu rozłoşonej na raty nie spłaconej części
ceny;
po drugie, tryb, jaki został przewidziany dla
wyraşania oświadczenia woli gminy (w ni-
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niejszej sprawie powiatu) na rozłoşenie na
raty nie spłaconej części ceny nieruchomości, która została zbyła w trybie bezprzetargowym (art. 70 ust. 4 u.g.n. zawiera sformułowanie "rada moşe wyrazić zgodę"). Tryb
generowania cywilnoprawnego, umownego
oświadczenia woli wymaga w tym wypadku
współdziałania dwóch organów; organ wykonawczy powiatu, który pragnąc odstąpić
na etapie zawierania umowy z konkretnym
podmiotem od ustawowej wysokości oprocentowania wynikającej z art. 70 ust. 3 u.g.n.,
obowiązany jest wystąpić do rady powiatu,
dla której ustawa o samorządzie powiatowym zastrzega do wyłącznej kompetencji
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabycia,
zbycia i obciąşania nieruchomości i ubiegać
się przed tym organem o zgodę na inną, wyjątkową, indywidualną modyfikację stopy
oprocentowania. Podkreślić naleşy, şe art. 70
ust. 4 u.g.n. nie zwiera şadnych kryteriów
udzielenia takiej zgody co oznacza, şe uchwała rady powiatu w tym przedmiocie jest
w pełni uznaniowa, a jej treść w znaczącej
mierze zaleşeć będzie od argumentacji zaprezentowanej przez wnioskujący organ wykonawczy. Uchwała w przedmiocie zgody na
stawkę oprocentowania od niespłaconej części ceny nieruchomości gminnej zbywanej
w trybie bezprzetargowym jest aktem indywidualnym rady, skierowanym do organu
wykonawczego gminy.
po trzecie, umowny charakter oprocentowania określonego w przepisie art. 70 ust. 4
u.g.n.; o takim charakterze świadczy poprzednie brzmienie tegoş przepisu. Przed
nowelizacją art. 70 ust. 4 u.g.n miał brzmienie: "Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność
gminy, powiatu lub województwa, mogą zastosować umowne stawki oprocentowania"
(zob. tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 46,
poz. 543). Obecne brzmienie tej normy
prawnej nie zmienia umownego charakteru
oprocentowania, a jedynie precyzuje sposób
jego ustalenia. Jest to nadal oprocentowanie
umowne, ustalane w szczególnym trybie,
wynika z czynności prawnej (art. 359 § 1 k.c.)
z tym tylko, şe wieloetapowy proces składnia
przez powiat oświadczenia woli w zakresie
tego postanowienia umownego został
ukształtowany tak, aby na kaşdym jego etapie, wobec kaşdego indywidualnie oznaczonego nabywcy nieruchomości, kaşdy z organów uczestniczących w składaniu oświadczenia woli powiatu mógł wywołać powrót
do ogólnej zasady gwarantującej gminie odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 § 2
k.c., na minimalnym poziomie ustalonym
przez art. 70 ust. 3 u.g.n.
Konkludując stwierdzić naleşy, iş z literalnego
brzmienia przepisu art. 70 ust. 4 u.g.n. wynika, şe
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nie daje on podstaw do wydania przez rade powiatu
aktu prawa miejscowego o charakterze generalnym, odnoszącym się do ogólnie określonego kręgu
podmiotów, podejmowanego a priori przed wnioskiem zawierającym cenę w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości i potencjalnie
podlegających sprzedaşy w trybie bezprzetargowym. W ramach kompetencji ustanowionej w art. 70
ust. 4 u.g.n. rada powiatu upowaşniona jest jedynie
do wyraşenia zgody na zastosowanie innej niş
przewidziana w ustawie stopy oprocentowania niespłaconej części rozłoşonej na raty ceny nieruchomości, nie zaś do wprowadzenia generalnego obowiązku stosowania wobec nabywców nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości odmiennych, nişszych stawek oprocentowania niespłaconej części rozłoşonej na raty ceny
nieruchomości.
Rada Powiatu Şagańskiego nie mogła dla ustalenia
stopy oprocentowania innej niş stopa redyskonta
weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski, posłuşyć się formą prawną aktu generalnego i abstrakcyjnego o charakterze aktu prawa miejscowego.
Uchwała o wyraşeniu zgody ma charakter indywidualny i musi dotyczyć zbycia nieruchomości na
rzecz konkretnego nabywcy. Na indywidualny i konkretny charakter aktu wyraşenia zgody jednoznacznie wskazuje treść art. 70 ust. 4 u.g.n. Niedopuszczalne w powyşszym układzie było zastosowanie,
zamiast aktu wyraşenia zgody, formy aktu o charakterze generalnym i abstrakcyjnym mającego skutki
prawa powszechnie obowiązującego. Prowadziłoby
to do zamiany ustawowo wyznaczonej relacji
współdecydowania organu wykonawczego i uchwałodawczego powiatu w zakresie ustalenia stawek
oprocentowania niespłaconej części rozłoşonej na
raty ceny nieruchomości. Rada Powiatu zachowała
się jakby realizowała kompetencję o charakterze
prawodawczym, czego nie wolno czynić bez wyraŝnego upowaşnienia ustawowego - art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483).
Stosowanie do wskazanego juş powyşej art. 87
ust. 2 Konstytucji, akty prawa miejscowego są ŝródłami prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organu, który je ustanowił. Natomiast akt zgody na zastosowanie innej stopy oprocentowania zakłada, şe inicjatywa w zakresie, zarówno odstąpienia od ustawowo określonej stopy
oprocentowania niespłaconej ceny, jaki i proponowanej wysokości oprocentowania, naleşy do organu
wykonawczego gminy. Ustanowienie w formie
przepisów gminnych wysokości tego oprocentowania powoduje, şe organ wykonawczy powiatu zostaje, wbrew postanowieniom ustawy, związany wolą
rady powiatu. na mocy przepisu prawa miejscowego.
Rozdział kompetencji znajduje swoje umocowanie
w art. 169 Konstytucji RP. Skoro ustawa zasadnicza
wyodrębnia stanowiące i wykonawcze organy jednostek samorządu terytorialnego, to jako zasadę
naleşy przyjąć, şe kompetencje, jakie zostały przyznane ustawowo jednemu z tych organów, nie mo-
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gą być realizowane przez drugi z nich. Rozróşniając
organy wykonawcze i stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, Konstytucja pozostawia tymşe
jednostkom kompetencje do kształtowania ich ustroju wewnętrznego w granicach określonych przez
ustawy. Powyşszy podział został uszczegółowiony
w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym,
która w art. 9 ust. 1 określa, şe organem stanowiącym jest rada powiatu, natomiast wedle art. 26
ust. 1 i 2 organem wykonawczym jest zarząd powiatu, w skład którego wchodzi starosta jako jego
przewodniczący, wicestarosta i jego członkowie.
Stosownie do dyspozycji art. 12 pkt 8 lit. a ustawy
o samorządzie powiatowym, rada powiatu jest
uprawniona do podejmowania uchwał w sprawach
majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciąşania nieruchomości. Zgodnie
z określonym ustawowo zakresem właściwości rady,
rada powiatu, jako organ kolegialny, jest uprawniona zatem do podejmowania działań związanych jedynie ze stanowieniem (art. 9 ust. 1) lub kontrolą
(art. 16 ust. 1); organ ten nie moşe natomiast podejmować czynności, które naleşą do sfery wykonawczej, gdyş stanowiłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze.
Stosownie zaś do przepisu art. 25 b u.g.n. powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd
powiatu. Regulacje te pozwalają przyjąć, şe do organu wykonawczego powiatu naleşy bieşące gospodarowanie jej mieniem, rozumiane jako podejmowanie czynności faktycznych i prawnych w imieniu i na rzecz powiatu. Organ stanowiący powiatu
decyduje natomiast w zakresie bezpośrednio
i wprost przekazanym mu przez ustawę, posiadając
9
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na gruncie art. 70 ust. 4 u.g.n., wyłącznie uprawnienia do wyraşania zgody na zastosowanie innej niş
przewidziana w ustawie stopy oprocentowania niespłaconej części rozłoşonej na raty ceny nieruchomości jedynie w indywidualnych przypadkach dotyczących konkretnych nieruchomości i ich nabywców. Zgoda taka powinna być udzielana przez radę
powiatu po przedstawieniu przez organ wykonawczy powiatu wniosku zawierającego cenę. Regulacja
ta nie upowaşnia do wydawania przez radę aktów
o charakterze generalnym, podejmowanych a priori,
przed wnioskiem i w odniesieniu do wszystkich nieruchomości komunalnych potencjalnie podlegających sprzedaşy.
Tym samym za słuszne uznać naleşy stanowisko
Prokuratora Okręgowego, iş zaszły podstawy do
stwierdzenia niewaşności § 8 ust. 3 zaskarşonej
uchwały. Zdaniem składu orzekającego omówione
naruszenie prawa ma charakter istotnego naruszenia prawa, bowiem kontrolowana uchwała w zakresie określonym w § 8 ust. 3 podjęta została przez
Radę Powiatu Şagańskiego bez podstawy prawnej.
Okoliczność ta, stosownie do art. 147 § 1 ppsa przesądzała o konieczności stwierdzenia niewaşności
zaskarşonej uchwały w/w zakresie. Zgodnie
z art. 152 p.p.s.a. orzeczono, iş w tym zakresie
uchwała nie podlega wykonaniu przyjmując, iş instytucja ta dotyczy takşe przepisów prawa miejscowego (vide: R. Sawuła "Stosowanie art. 152 prawa
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wybrane zagadnienia", Państwo i Prawo 2004/8/71;
takşe Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA z dnia
29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, opubl. OSP
2005/4/50 i powołane tam poglądy.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.TDOM.0911-7/10
z dnia 27 kwietnia 2010r.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) stwierdzam niewaşność
uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
24 marca 2010 roku Nr XXXVI/271/2010 w sprawie
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania
dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest
Powiat Krośnieński, w części dotyczącej:
podstawy prawnej uchwały w zakresie zwrotu „ oraz § 5, § 6, § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 ze zm.)”;
§ 1 ust. 1 pkt 4;
§ 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11;
§ 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a, b;
§ 8 ust. 1 pkt 3 w zakresie zwrotu „i 3”;
§ 9;
§ 10 w zakresie zwrotu „uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złoşoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych
w szkole, oraz warunki demograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.”;
UZASADNIENIE
Rada Powiatu Krośnieńskiego 24 marca 2010 roku
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
określającego niektóre zasady wynagradzania za
pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla
których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński. Uchwała powyşsza została doręczona organowi nadzoru 29 marca 2010 roku.
Po dokonaniu analizy prawnej w/w uchwały organ
nadzoru stwierdza, şe narusza ona we wskazanej
części istotnie prawo tj.: art. 30 ust. 6 ustawy Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od

pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z póŝn. zm.) –
dalej: „rozporządzenie”; § 63 i 149 rozporządzenia
z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Rozporządzenie w § 6 określa katalog ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego. Hipotezą tego przepisu objęte są czynności wykraczające poza standardowe wykonywanie
obowiązków tj.: realizacja dodatkowych zadań
i czynności; osiąganie określonych (ponadpodstawowych) wyników w pracy. Do tego katalogu nie
zalicza się więc: systematycznego i efektywnego
przygotowania się do pełnionych obowiązków, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Wykonywanie tych czynności naleşy do podstawowych obowiązków nauczyciela.
Dodatkowym argumentem wspierającym stanowisko organu nadzoru jest fakt uchylenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja
2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu
obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu
stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i uciąşliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki
pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39,
poz. 455 z póŝn. zm.). Uchylony akt prawny w § 4
pkt 4 nawiązywał do przypadków kwestionowanych
przez organ nadzoru. Obecnie obowiązujący w tej
materii akt prawny te przypadki wykluczył z katalogu
warunków uprawniających do dodatku motywacyjnego (tak teş: wyrok WSA w Lublinie III SA/Lu
249/08).
Wadliwym jest równieş zapis § 8 ust. 3 pkt 1 przedmiotowego regulaminu. Przewiduje on, şe przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze się w szczególności pod uwagę zaangaşowanie w realizację
czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2
i 3 Karty Nauczyciela. Zaangaşowanie w realizację
czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2
i 3 Karty Nauczyciela, naleşało do ogólnych warunków przyznania dodatku motywacyjnego - stosownie do treści § 4 pkt 4 poprzednio obowiązującego
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000r. W myśl § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r., warunkiem ogólnym przyznania dodatku
jest zaangaşowanie w realizację czynności i zadań
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela
(zatem juş bez pkt 3 ust. 2 art. 42 Karty Nauczyciela).
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Wobec tego z treści § 8 pkt 5 regulaminu naleşy
wyeliminować zwrot " i 3".
Art. 30 ust. 6 ustawy kreuje ustawowe upowaşnienie
organu prowadzącego szkołę do ustalania w drodze
regulaminu: wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania składników wynagrodzenia nauczycieli; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŝnych zastępstw, wysokości
i warunków wypłacania składników wynagrodzenia,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, ustawy Karta
Nauczyciela. W zakresie tego upowaşnienia ustawowego nie mieści się zapis § 1 ust. 1 pkt 4 regulaminu albowiem Rada Powiatu nie jest uprawniona
do regulacji sytuacji do kogo przedmiotowej uchwały się nie stosuje. Ponadto zapis ten jest zbędny albowiem adresaci badanej uchwały wprost są określeni w jej tytule. W zakresie upowaşnienia ustawowego nie mieści się takşe regulowanie kwestii wyposaşania rady pedagogicznej w prawo pozyskiwania informacji o przyznanych dodatkach motywacyjnych. Równieş şaden przepis nie przewiduje takiego
uprawnienia rady pedagogicznej. Z tych powodów
§9 regulaminu w sposób istotny narusza art. 30
ust. 6 ustawy. Wykroczeniem poza zakres umocowania ustawowego jest takşe określenie w regulaminie kryteriów wysokości dodatku funkcyjnego.
Kryteria te nie mieszczą się w desygnacie pojęcia
warunków przyznawania tego dodatku. Tezę tę potwierdza art. 30 ust. 2 Karty Nauczyciela, który ustalił
juş zamknięty katalog kryteriów ustalania wysokości
m.in. dodatku funkcyjnego. Zgodnie z tym przepisem wysokość dodatków uzaleşnia się odpowiednio
od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy
i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji
oraz trudnych lub uciąşliwych warunków pracy. Tym
samym, ponowne ustalanie w regulaminie kryteriów wymierzania wysokości dodatku funkcyjnego
jest niedopuszczalne, stąd § 10 regulaminu we
wskazanej części w sposób istotny narusza prawo.
W zakresie upowaşnienia ustawowego nie mieści
się zapis § 1 ust. 1 pkt 4 regulaminu albowiem Rada
Powiatu nie jest uprawniona do regulacji sytuacji do
kogo przedmiotowej uchwały się nie stosuje.
Równieş § 2 regulaminu w części dotyczącej pkt od
1 do 6 w sposób istotny narusza art. 30 ust. 6 ustawy. Mianowicie w uchwale zamieszczono definicje
takich pojęć, jak: szkoła - które zostało zdefiniowane
w art. 3 pkt 2 ustawy; nauczyciel – zdefiniowane
w art. 3 pkt 9 ustawy; rok szkolny – które opisano
w art. 63 ustawy o systemie oświaty; dyrektor i wicedyrektor – uşywane przez ustawodawcę w znaczeniu właściwym dla ustawy o systemie oświaty;
klasa - uşyte przez ustawodawcę w znaczeniu potocznym; uczeń – zdefiniowane w art. 3 pkt 11 ustawy o systemie oświaty. Zdaniem organu nadzoru
delegacja ustawowa zawarta w przepisie art. 30
ust. 6 ustawy nie upowaşniła rady powiatu do definiowania w ramach regulaminu pojęć, gdyş nie stanowi o tym zamknięty katalog zagadnień wskazanych w tym przepisie. Nadto, w akcie prawa miejscowego nie umieszcza się definicji legalnych, bez
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wyraŝnego upowaşnienia ustawowego. Niemal
wszystkie definicje są powtórzeniami, a jedna definiuje pojęcie ustawowe, którego nie definiuje ustawa. Rada Powiatu nie została upowaşniona do definiowania pojęć, którymi posługuje się prawodawca.
Jeşeli ustawodawca nie nadaje normatywnego znaczenia uşywanym w ustawie zwrotom, to organ wydający akt wykonawczy, bez wyraŝnego wskazania,
nie jest upowaşniony do formułowania desygnatów
tych pojęć językiem prawnym. Zachodzi bowiem
wysokie prawdopodobieństwo, iş ten sam termin
będzie miał odmienne znaczenie na gruncie ustawy,
anişeli w kontekście postanowień uchwały rady
gminy. Dwa jednakowe zwroty, którymi posługuje
się prawodawca w akcie upowaşniającym oraz
w akcie wykonawczym, co do reguły nie mogą mieć
odmiennego znaczenia (zasada wykładni homonimicznej). Podstawową regułą wykładni językowej
jest reguła stosowania języka potocznego. Jeşeli
określone pojęcie nie zostało zdefiniowane w akcie
prawnym, naleşy się zasadniczo odwoływać do reguł języka potocznego. Podobne stanowisko zajął
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
wyroku z dnia 15 marca 2007 roku sygn. akt
II S.A./Wr 521/06 oraz w wyroku z dnia 28 grudnia
2006r. sygn. akt II SA/Wr 570/06. W tym miejscu
zwaşyć równieş naleşy, şe Rada Powiatu uchwalając
przepisy prawa miejscowego winna to czynić zgodnie z postanowieniami rozporządzenia z dnia
20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr. 100, poz. 908). Zgodnie z § 149
załącznika do tego rozporządzenia w akcie normatywnym nişszej rangi niş ustawa bez upowaşnienia
ustawowego nie formułuje się definicji ustalających
znaczenie określeń ustawowych, w szczególności
w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji,
które ustalałyby znaczenie określeń zawartych
w ustawie upowaşniającej. Z regulaminu naleşało
takşe wyeliminować definicję „regulaminu”, albowiem jej treść faktycznie nie spełnia celu jakiemu
słuşy definicja, tj. nie wyjaśnia znaczenia zwrotu
definiowanego - nie wskazuje z jaką konkretnie
uchwałą naleşy utoşsamiać „regulamin”.
Organ nadzoru ponadto wskazuje, şe badana
uchwała narusza takşe § 63 rozporządzenia z dnia
20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr. 100, poz. 908). Mianowicie organ
błędnie przytoczył § 5, § 6, § 8, § 9 rozporządzenia
jako podstawy prawne upowaşniającej do uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Pod
pojęciem przepisu upowaşniającego rozumie się
przepis który upowaşnia "indywidualnie określony
podmiot do wydania przepisów normujących konkretnie określone zagadnienie pozostające w bezpośrednim związku z przedmiotem regulacji tej ustawy, w której upowaşnienie zostało zamieszczone".
W niniejszej sprawie wskazane w podstawie prawnej badanego aktu przepisy rozporządzenia nie
spełniają warunków „upowaşnienia” do wydania
aktu prawnego. Tym samym badana uchwała narusza w sposób istotny § 63 rozporządzenia w sprawie
Zasad techniki prawodawczej.
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Wobec powyşszego, naleşało orzec jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.

Poz. 890, 891

Zgodnie z art. 80 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
niewaşności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.

===================================================================================

891
891

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.AZIE.0911-2-8(2)/10
z dnia 28 maja 2010r.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) stwierdzam
niewaşność doręczonej w dniu 4 maja 2010r. uchwały Nr XXXIX/231/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia
27 kwietnia 2010r. w sprawie zakazu uşywania jednostek pływających na jeziorach Kręcko i Garbicz na
terenie gminy Torzym w części § 2.
UZASADNIENIE
W dniu 27 kwietnia 2010r. Rada Powiatu w Sulęcinie
podjęła uchwałę w sprawie zakazu uşywania jednostek pływających na jeziorach Kręcko i Garbicz na
terenie gminy Torzym.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, iş uchwała w części § 2 istotnie narusza
art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz § 137 w związku
z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki
prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ).
Zgodnie z treścią art. 116 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska rada powiatu, w drodze uchwały ograniczy lub zakaşe uşywania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych
zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz
wodach płynących, jeşeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych
na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Ograniczenia te nie mogą jednak
dotyczyć jednostek pływających, których uşycie jest
konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub
do utrzymania cieków i zbiorników wodnych
(art. 116 ust. 4 ustawy). Oznacza to, şe rada powiatu
ma obowiązek zakazać lub ograniczyć uşywanie
jakichkolwiek jednostek pływających lub tylko niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach
wodnych, jeşeli jest to konieczne do zapewnienia
odpowiednich warunków akustycznych na terenach
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Uchwała podjęta na powyşszej podstawie jest aktem
prawa miejscowego wykonawczym w stosunku do
ustawy. Jego rolą jest zatem wykonywanie ustawy,
w tym więc takşe realizacja celu, dla którego jest on
uchwalony.

Naleşy podkreślić, şe przepis art. 116 ust. 1 ustawy
Prawo ochrony środowiska upowaşnił radę powiatu
jedynie do wprowadzenia zakazu lub ograniczenia
uşywania jednostek pływających lub niektórych ich
rodzajów na określonych zbiornikach wodnych, jeşeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich
warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie upowaşnił jej natomiast do wprowadzenia wyłączeń od
tego zakazu. Zgodnie z art. 116 ust. 4 ustawy ograniczenia wprowadzone przez radę powiatu nie mogą
dotyczyć jednostek pływających, których uşycie jest
konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub
do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.
W rozwiązaniu tym naleşy zwrócić uwagę na to, şe
ustawodawca nie wprowadził wyłączeń o charakterze podmiotowym, zwalniających z zakazu jednostki
pływające naleşące do określonych słuşb (takich jak
np. policja, wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe
czy państwowa straş rybacka), ale wskazał na jednostki wykorzystywane do realizacji celów wymienionych w tym przepisie. W związku z tym nie jest
istotne, czyją własnością jest konkretna jednostka
pływająca, ale cel, do realizacji którego jest wykorzystywana. Taki sposób redakcji wyłącza moşliwość
odmiennego określenia kręgu podmiotów zwolnionych z ograniczeń wprowadzonych w przepisach
prawa miejscowego. Nie daje równieş podstaw do
wprowadzenia zwolnień o charakterze indywidualnym, bez względu na to, kogo mają dotyczyć. Dlatego teş Rada Powiatu w Sulęcinie naruszyła swoje
kompetencje wprowadzając wyłączenia od zakazu
określonego w § 1 uchwały. Z istoty aktu prawa
miejscowego wynika niedopuszczalność działania
organu realizującego delegację ustawową, polegającego na powtarzaniu bądŝ modyfikacji wiąşących
go norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Tymczasem Rada Powiatu w § 2 pkt 1 kwestionowanej uchwały zamieściła zakazy wynikające bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – art. 116 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
środowiska. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest pogląd o niedopuszczalności
dokonywania powtórzeń unormowań zawartych
w innych aktach normatywnych. Tego typu inkorporowanie przepisów ustawowych do aktów prawa
miejscowego uznać naleşy z punktu widzenia tech-
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niki prawodawczej za bezwzględnie niedopuszczalne. Powtórzenie regulacji ustawowych powoduje
bowiem ponowne nadanie normie ustawowej mocy
obowiązującej, podczas gdy w istocie obowiązuje
ona juş od daty określonej w ustawie (np. wyrok
NSA z dnia 28 lutego 2003r., I SA/Lu 882/02, Fin.
Kom. 2003, Nr 4, poz. 53; wyrok NSA z dnia 25 marca 2003r., II SA/Wr 2572/02, Dz. Urz. Opols. 2003,
Nr 78, poz. 1520). Ponadto mocą § 2 ust. 2 uchwały
Rada Powiatu poszerzyła określony w art. 116 ust. 4
ustawy katalog jednostek pływających, których zakaz uşywania nie dotyczy. Działanie powyşsze jest
działaniem naruszającym istniejący porządek prawny, gdyş ustawodawca nie przewidział w tym zakresie kompetencji prawotwórczej dla rady powiatu.
„Dodatkowo podnieść naleşy, iş narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie (...) raz jeszcze tego co
zostało juş pomieszczone w ŝródle powszechnie

Poz. 891

obowiązującego prawa lecz takşe modyfikowanie
przepisu ustawowego przez akt wykonawczy nişszego rzędu, co moşliwe jest tylko w granicach wyraŝnie przewidzianego upowaşnienia ustawowego”.
Pogląd taki został ugruntowany w orzecznictwie
sądowoadministracyjnym np. wyrok NSA Ośrodek
Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 25 marca 2003r.
sygn. akt II SA/WR 2572/02.
Z powyşszych względów naleşało orzec jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji w likwidacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze
skorowidzami wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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