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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2010
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
z dnia 27 lipca 2010r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie ņródlądowym (Dz. U. z 2009r.
Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie ustanowienia
obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
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Nr 114, poz. 2035, z 2008r. Nr 133, poz. 2069,
z 2009r. Nr 116, poz. 1526 oraz z 2010r. Nr 48,
poz. 682, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 136,
poz. 2803, z 2008r. Nr 136, poz. 3473, z 2009r.
Nr 151, poz. 2820 oraz z 2010r. Nr 82, poz. 1494,
Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121,
poz. 2528, z 2008r. Nr 108, poz. 2603, z 2009r. Nr 77,
poz. 2049 oraz z 2010r. Nr 45, poz. 951) wprowadza
się następujące zmiany w załączniku do rozporządzenia:
1) poz. I.18.20. otrzymuje brzmienie:
„I.18.20.Obwód rybacki Jeziora Piasecznik DuŊy
na cieku Dopływ z Piasecznika uchodzącym do
rzeki Ina – nr 1 Obwód rybacki obejmuje wody:

Poz. 1034,1035
2) cieku Dopływ z Piasecznika na całej jego długoņci;
3) cieku bez nazwy uchodzącego do Jeziora
Piasecznik DuŊy na całej jego długoņci.”;

2) uchyla się poz. I.18.21.;
3) uchyla się poz. I.18.22.;
§ 2. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem
1 wrzeņnia 2010r.

1) Jeziora Piasecznik DuŊy, Jeziora Zajezierze
(ŉabineckie, Piasecznik), Jeziora Piasecznik Mały;

Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Andrzej Kreft
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UCHWAŁA NR XLII/331/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 czerwca 2010r.
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy
z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, ze
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/296/10 Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem
gminy
w latach 2010-2015 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2005r. Nr 7, poz. 144 ze zmianami), w załączniku
nr 4 „czynniki obniŊające i podwyŊszające wartoņć
uŊytkową lokali” zmienia się następujące postanowienia:
w czynnikach podwyŊszających stawki czynszu:
1. Pozycja 5 otrzymuje brzmienie:
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„Lokal w budynku ocieplonym – 1,10”
2. Pozycja 6 otrzymuje brzmienie:
„Lokal w budynku po remoncie dachu do 5 lat
od daty końcowego odbioru robót lub w budynku dla którego nie minęło 5 lat od daty uzyskania pozwolenia na uŊytkowanie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązywania od
dnia 01 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz
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UCHWAŁA NR XXXVII/217/10
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 24 czerwca 2010r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pszczew Nr X/81/03 z dnia 9 października 2003r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia
08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. 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 2009
Nr 52, poz. 420), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoņciami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 ze zmianami: Nr 281, poz. 2782, z 2005r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220,
poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007r. Nr 69,
poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369,
Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42,
poz. 335 i 349, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279
i 1281, Nr 206, poz. 1590, z 2010r. Nr 28, poz. 146,
Nr 47, poz. 278) uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczew
Nr XXXV/258/06 z dnia 02.03.2006r. zmieniającej
uchwałę Rady Gminy Pszczew Nr X/81/03 z dnia
09.10.2003r. w sprawie okreņlenia zasad zbywania,
wydzierŊawiania i najmu oraz obciąŊania nieruchomoņci stanowiących własnoņć komunalną, ustalania
stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu uŊytkowania wieczystego gruntu
wprowadza się następujące zmiany:
W § 1 ust 2 dotychczasowe tirety zastępuje się punktami.
§ 1 ust 4 otrzymuje brzmienie:
4. Zwalnia się z obowiązku przeprowadzania
przetargów na dzierŊawę lub najem nieruchomoņci:
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1) na cele uŊytecznoņci publicznej,
2) na prowadzenie działalnoņci nie zarobkowej,
w szczególnoņci: charytatywnej, kulturalnej
i oņwiatowej,
3) na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,
4) na rzecz osoby, od której zakupiono nieruchomoņć,
5) na rzecz osoby, która korzystała ostatnio
z umowy dzierŊawy przez okres co najmniej
3 lat na cel rolniczo – ogrodniczy,
6) na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomoņci przyległej lub jej częņci,
7) w celu urządzenia dróg dojazdowych,
8) na rzecz osoby lub jej następcy prawnego,
która wybudowała na gruntach gminy obiekt
budowlany na podstawie uzyskanego pozwolenia,
9) na dzierŊawę ogródka przydomowego na
rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, w budynku
zlokalizowanym na działce, na której znajduje
się ogródek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/258/06 Rady
Gminy Pszczew z dnia 02 marca 2006r. zmieniająca
uchwałę Rady Gminy Pszczew Nr X/81/03 z dnia
09 paňdziernika 2003r.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR LII/398/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz. 146)
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.: Dz. U.
z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, Dz. U.
z 2006r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U.
z 2007r. Nr 192 poz. 1394, Dz. U. z 2009r. Nr 31,
poz. 206, Nr 97, poz. 804, Dz. U. z 2010r. Nr 75
poz. 474 uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z budŊetu Gminy Lubsko mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na
terenie Gminy Lubsko, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe oraz
znajdującym się w złym stanie technicznym.

§ 2. 1. Udzielenie dotacji moŊe nastąpić na podstawie wniosku podmiotu o udzielenie dotacji,
w którym wnioskodawca okreņla zakres prac, na
które dotacja ma być udzielona i termin ich wykonania, oraz okreņla nakłady konieczne, ňródła finansowania i wysokoņć dotacji, o którą się ubiega.
2. Wnioski o dotację składa się do dnia 30 wrzeņnia kaŊdego roku, poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku wniosku o dotację na prace interwencyjne, wynikające ze zdarzeń losowych
i zagroŊenia zabytku lub zagroŊenia Ŋycia albo zdrowia osób fizycznych w miejscu publicznym.
4. Wnioski złoŊone po terminie, o którym mowa
w ust. 2, będą rozpatrzone w miarę posiadanych
w budŊecie Gminy ņrodków na ten cel.
§ 3. 1. Wniosek naleŊy sporządzić na druku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu,
którego dotyczą prace lub roboty,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,

2. Dotacja moŊe być udzielona osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, które posiadają tytuł prawny do zabytku.

3) program prac konserwatorskich lub budowlanych oraz kosztorys przewidzianych do wykonania prac lub robót,

3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku obejmuje
nakłady okreņlone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4) pozwolenie właņciwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac lub robót przy
zabytku,

4. Dotacja moŊe być udzielona w wysokoņci do
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
5. JeŊeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartoņć historyczną, artystyczną
lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złoŊonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku, dotacja moŊe być równieŊ udzielona
do wysokoņci 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
6. Dotacja nie moŊe być udzielona jeŊeli nakłady
konieczne na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w 100% są finansowane z innych ňródeł.

5) pozwolenie na budowę, jeŊeli prace wymagają
takiego zezwolenia lub zgłoszenie prowadzenia
robót budowlanych, dokumenty te mogą zostać
dołączone w terminie póňniejszym, jednak nie
póňniej niŊ przed przekazaniem dotacji oraz
rozpoczęciem prac.
§ 4. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Lubska.
§ 5. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Lubsku
w uchwale okreņlającej:
1) podmiot otrzymujący dotacje,
2) zakres prac lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym objętych dotacją,
3) kwotę dotacji.
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2. Przy ustalaniu wysokoņci przyznawanych dotacji Rada Miejska w Lubsku uwzględnia kwotę wydatków zaplanowanych na ten cel w budŊecie gminy.
§ 6. 1. Uwzględniając uchwałę okreņloną w § 5,
Burmistrz Lubska zawiera umowę z podmiotem
otrzymującym dotację, zawierającą w szczególnoņci:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku
i termin ich wykonania,
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazania, które
mogą być uzaleŊnione od wyniku kaŊdorazowego postępu prac lub robót budowlanych
i rozliczenia kosztów prac lub robót budowlanych,
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji ,
4) zobowiązanie podmiotu otrzymującego dotację
do poddania się kontroli przeprowadzonej
przez Urząd Miejski w Lubsku w zakresie wykorzystania dotacji i wykonania zakresu rzeczowego prac i robót budowlanych przy zabytku,
5) klauzulę o zobowiązaniu się podmiotu otrzymującego dotację do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z póňn. zm.) i ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.).

Poz. 1037

6) sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji, zgodnie z przywołaną w pkt 5 ustawą o finansach publicznych .
§ 7. 1. Podmiot otrzymujący dotację wyraŊa zgodę na przeprowadzenie kontroli merytorycznej
i finansowej dotowanego zadania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku.
2. Kontrolę moŊna przeprowadzać w trakcie realizacji dotowanego zadania lub po jego zakończeniu.
§ 8. Podstawą rozliczenia dotacji jest protokólarny odbiór wykonanych robót i złoŊone przez podmiot otrzymujący dotację sprawozdanie finansoworzeczowe z wykorzystania dotacji.
§ 9. Burmistrz Lubska prowadzi ewidencję udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace i roboty przy
zabytkach o kwotach dotacji przekazanych poszczególnym podmiotom.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/398/10
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2010r.
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UCHWAŁA NR LXXVII/1204/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w rejonie ulicy Dziewięciu Muz (dawna ulica Kusocińskiego) w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), po
stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa Wlkp.” przyjętego uchwałą
nr XII/131/2003 z dnia 18 czerwca 2003r., zmienionego uchwałą nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. oraz uchwałą
nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r. uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŊonego w rejonie ulicy Dziewięciu Muz (dawna ulica Kusocińskiego) w Gorzowie Wlkp., zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni
18ha, w granicach okreņlonych na rysunku planu.
3. Obszar objęty planem ograniczony jest:
1) od północy i północnego – wschodu – zabudową mieszkaniową i garaŊową osiedla wielorodzinnego;
2) od południowego – wschodu – terenem zespołu pałacowo – parkowego muzeum;
3) od południa – główną drogą wojewódzką
– ul. Warszawską;
4) od południowego zachodu – zabudową mieszkaniowo – usługową;
5) od zachodu - zbiorczą
– ul. Franciszka Walczaka.

drogą

powiatową

4. Integralną częņcią planu jest rysunek planu
w skali 1: 1000, wraz z wyrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.”, stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
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5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania stanowi
załącznik nr 2 do uchwały.
6. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
7. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą
nr XLIV/734/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
26 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru połoŊonego w rejonie ulicy
Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp.
§ 2. Ilekroć w dalszej częņci uchwały stosuje się
okreņlenia:
1) plan – naleŊy przez to rozumieć tekst niniejszej
uchwały i rysunek planu;
2) rysunek planu – naleŊy przez to rozumieć graficzny zapis planu stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały, zawierający obowiązujące i nieobowiązujące oznaczenia graficzne;
3) teren - naleŊy przez to rozumieć częņć obszaru
objętego planem o okreņlonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, wydzieloną na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem literowym lub literowo – cyfrowym;
4) podstawowe przeznaczenie terenu - naleŊy
przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu,
które zostało ustalone planem jako przewaŊające na danym terenie, na rzecz którego naleŊy
rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoņci z obowiązującymi przepisami prawa;
5) dopuszczalne przeznaczenie terenu - naleŊy
przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu
inny niŊ podstawowy, który dopuszczony został
na danym terenie jako uzupełnienie podstawowego przeznaczenia terenu, na warunkach
okreņlonych w ustaleniach szczegółowych dla
danego terenu, zawartych w Dziale III;

Poz. 1038

8) powierzchnia zabudowana - naleŊy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych istniejących
i projektowanych, zlokalizowanych na działce
budowlanej, wyznaczoną przez rzuty poziome
tych obiektów mierzone po obrysie zewnętrznym kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej,
w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni
zabudowy zalicza się równieŊ przeņwity, przejņcia, rampy oraz schody, za wyjątkiem schodów terenowych; do powierzchni zabudowy nie
wlicza się powierzchni obiektów budowlanych
ani ich częņci nie wystających ponad powierzchnię terenu, ani powierzchni elementów
drugorzędnych, np. daszków, markiz, występów dachowych, oņwietlenia zewnętrznego;
9) wskaňnik powierzchni zabudowanej - naleŊy
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni
zabudowanej wszystkich budynków lokalizowanych na działce lub terenie, do powierzchni
tej działki lub terenu;
10) powierzchnia utwardzona – naleŊy przez to rozumieć powierzchnię terenu nie będącą powierzchnią zabudowy, ani terenem biologicznie
czynnym;
11) nieprzekraczalna linia zabudowy – naleŊy przez
to rozumieć linię, której nie moŊe przekroczyć
Ŋaden nadziemny element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy,
galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ramp
i pochylni oraz elementów odwodnienia;
12) wysokoņć zabudowy - naleŊy przez to rozumieć
wysokoņć budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wejņciu do budynku lub jego częņci, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyŊszego punktu dachu, w przypadku dachów
stromych lub attyki/gzymsu w przypadku dachów płaskich;
13) substandardowy - nie odpowiadający przyjętym standardom np. powierzchniowym, technicznym itp.

6) usługi publiczne – naleŊy przez to rozumieć
usługi uŊytecznoņci publicznej, lub słuŊące realizacji celu publicznego w zakresie takim jak:
kultura, administracja, ochrona zdrowia, opieka
społeczna, edukacja i wychowanie, itp.;

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

7) usługi komercyjne - naleŊy przez to rozumieć
usługi finansowane ze ņrodków niepublicznych,
w tym słuŊące między innymi działalnoņci
z zakresu handlu detalicznego o powierzchni
sprzedaŊowej poniŊej 200m2, gastronomii, odnowy biologicznej, działalnoņci biurowej, administracji i zarządzania, poczty i telekomunikacji, rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki
i hotelarstwa, drobnych usług rzemieņlniczych,
takich jak: usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu
codziennego uŊytku, itp., z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli;

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania;

1) granica obszaru objętego planem;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa nadzoru archeologicznego;
5) obiekty do likwidacji;
6) symbole literowe, okreņlające podstawowe
przeznaczenie terenów i numery wyróŊniające
je spoņród innych terenów.
2. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu są nieobowiązującymi usta-
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leniami planu i maja charakter postulowany lub
informacyjny:
1) oznaczenia graficzne z zakresu infrastruktury
technicznej;
2) projektowane elementy zagospodarowania terenu;
3) wejņcia piesze na teren objęty planem
DZIAŁ II

Poz. 1038
a) wysoka jakoņć zagospodarowania i urządzenia terenu drogi dojazdowej o charakterze
alei, oznaczonego symbolem KDP,
b) wykonanie kładki dla ruchu pieszo – rowerowego nad jezdnią, na terenie drogi zbiorczej, oznaczonym symbolem KDZ – w celu
uzyskania ciągłoņci miejskich terenów zielonych, w szczególnoņci połączenia terenu objętego planem z „Parkiem Siemiradzkiego”;
c) likwidacja zespołu garaŊy, stanowiącego
dysharmonizujący element krajobrazu,

USTALENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
§ 4. W obszarze objętym planem wyznacza się
tereny, oznaczone symbolami literowymi i uzupełniającymi je numerami, wyróŊniającymi je spoņród
innych terenów, dla których ustala się następujące
przeznaczenie podstawowe:
1) UK/UO - teren usług kultury, oņwiaty i edukacji
wraz z zielenią urządzoną;
2) UO – teren usług oņwiaty i edukacji;
3) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
4) US/KS- teren usług sportu i obsługi komunikacji;
5) ZP – teren zieleni urządzonej;

d) zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem ZP i zieleni izolacyjno – krajobrazowej, oznaczonych symbolami ZI1, ZI2 i ZI3 jako przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjnym,
e) przystosowanie systemu głównych ciągów
komunikacyjnych na terenie zieleni urządzonej, oznaczonym symbolem ZP i terenach
zieleni izolacyjno – krajobrazowej, oznaczonych symbolami ZI1 i ZI2 do ruchu pojazdów
specjalnych, w tym policji, pogotowia, straŊy
poŊarnej, ņmieciarek oraz sprzętu do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, itp.,
f)

uwzględnienie dostępnoņci dla osób niepełnosprawnych w zagospodarowaniu terenów
lub działek;

2) zakazy lokalizacji:

6) ZI – teren zieleni izolacyjno – krajobrazowej;

8) KDW – teren dróg wewnętrznych;

a) obiektów i urządzeń tymczasowych, za wyjątkiem tymczasowych obiektów usługowo
– handlowych, jedynie podczas organizowanych imprez promocyjnych, kiermaszy ņwiątecznych, itp.,

9) KDP – teren drogi dojazdowej o charakterze
alei;

b) ogrodzeń betonowych i Ŋelbetowych z elementów prefabrykowanych;

7) KS - teren obsługi komunikacji drogowej wraz
z zielenią urządzoną;

10) KDD – teren drogi dojazdowej;

3) dopuszczenia lokalizacji:

11) KDZ – teren drogi zbiorczej;

a) elementów małej architektury, zieleni oraz
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

12) KDG – teren drogi głównej;
13) E – elektroenergetyka.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych
§ 5. Obszar objęty planem stanowi przestrzeń
publiczną, za wyjątkiem:
1) terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
oznaczonego symbolem MW/U;
2) terenów dróg wewnętrznych,
symbolami KDW1 i KDW2;

oznaczonych

3) terenu elektroenergetyki.
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazy:

b) wolno stojących noņników reklamowych, reklam na słupach oņwietleniowych, tradycyjnych słupów ogłoszeniowych, tablic informacyjnych, jeŊeli ustalenia szczegółowe nie
stanowią inaczej;
4) ograniczenie budowy ogrodzeń trwałych
do przypadków związanych z koniecznoņcią
zapewnienia
bezpieczeństwa
uŊytkowania
i ochrony mienia.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 7. Zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazy:
a) racjonalne wykorzystanie gruntów na terenach przeznaczonych do zainwestowania,
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z zachowaniem w sposobie zagospodarowania odpowiednich proporcji między zabudowaną, a niezabudowaną częņcią działki lub
terenu, okreņlonych wskaňnikami powierzchni zabudowanej, w rozumieniu § 2 pkt 8 oraz
terenów biologicznie czynnych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, ustalonymi dla wyznaczonych terenów,
b) kompleksowe rozwiązanie problemów zabudowy, infrastruktury technicznej, w szczególnoņci gospodarki wodno – ņciekowej, komunikacji i zieleni,
c) przed podjęciem robót budowlanych, na terenach wyznaczonych w planie, zdjęcie warstwy próchniczej z częņci przeznaczonej pod
obiekty budowlane oraz powierzchnie
utwardzone, a następnie jej zagospodarowanie;
d) zagospodarowanie zielenią komponowaną
wszystkich terenów niezabudowanych i nieutwardzonych,
e) w przypadku dokonania odkrycia kopalnianych szczątków roņlin lub zwierząt, powiadomić o tym wojewodę, a jeņli nie jest to
moŊliwe Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f)

zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu
w ņrodowisku, wg przepisów odrębnych, odpowiadającego terenom w strefie ņródmiejskiej miast powyŊej 100 tys. mieszkańców;

2) zakazy:
a) odprowadzania ņcieków do wód gruntowych,
powierzchniowych oraz do gruntu,
b) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na ņrodowisko wskazanych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem przedsięwzięć słuŊących obsłudze ruchu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz zespołów zabudowy usługowej,
c) lokalizowania funkcji zbierania odpadów,
które wymagają pozwolenia na prowadzenie
działalnoņci oraz odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,
d) stosowania jako ňródła energii paliw
i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają
wymogów przepisów odrębnych dotyczących ochrony ņrodowiska naturalnego,
e) lokalizowania anten, masztów oraz urządzeń
przekaňnikowych telefonii komórkowej;
3) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych,
w szczególnoņci
zbiorników
retencyjnych,

Poz. 1038
zbiorników wyrównawczych, oczek wodnych,
przeciwpoŊarowych zbiorników wodnych.
Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, granice
i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie
§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala
się nakazy:
1) kształtowanie nowej zabudowy uwzględniające
walory kulturowe obszaru;
2) ochrona krajobrazowa i ekspozycyjna widoków
na sąsiednie obiekty historyczne wpisane do
rejestru zabytków, w szczególnoņci dotyczy zabudowy muzeum z ogrodem;
3) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne,
w przypadku ujawnienia w trakcie prac, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, Ŋe
jest on zabytkiem, obowiązane są:
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczyć, przy uŊyciu dostępnych ņrodków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwłoczne zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeņli nie jest
to moŊliwe, Prezydenta Miasta.
§ 9. 1. Ustala się strefę nadzoru archeologicznego, która obejmuje częņć terenu drogi dojazdowej
o charakterze alei, oznaczonego symbolem KDP,
zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.
2. Nakazy:
1) uzgodnienie z właņciwym konserwatorem zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie koniecznoņci ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym;
2) uzyskanie zgody właņciwego konserwatora zabytków przed złoŊeniem wniosku o pozwolenie
na budowę, a dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, przed zgłoszeniem wykonania robót budowlanych.
§ 10. Na terenie objętym planem brak jest terenów lub obiektów podlegających ochronie, innych
niŊ wymienione w § 9 ust. 1, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a takŊe naraŊonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagroŊonych osuwaniem się mas
ziemnych.
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Rozdział 5
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 11. 1. W planie nie okreņla się obszarów objętych procedurą scalenia i podziału nieruchomoņci,
ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów.
2. Podziały geodezyjne na tereny, w tym wydzielenia terenów dróg naleŊy realizować zgodnie
z przebiegiem linii rozgraniczających tereny
o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania oraz odpowiednimi ustaleniami tekstowymi uchwały.
3. Zakaz podziału terenów wydzielonych w planie na działki budowlane, za wyjątkiem dopuszczonych w ust. 4.
4. Dopuszczenie:
1) wydzielania działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, w całym obszarze planu;
2) wydzielenia z terenu drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonego symbolem KDP,
działki o powierzchni nie większej niŊ 300m2, na
polepszenie zagospodarowania muzeum;
3) podziału terenu usług kultury, oņwiaty i edukacji wraz z zielenią urządzoną, oznaczonego
symbolem UK/UO pod wydzielenie przeznaczenia podstawowego, zgodnie z zagospodarowaniem terenu.
Rozdział 6
Zasady remontu, budowy i rozbudowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Wyznacza się układ komunikacyjny, na
który składają się tereny:
1) wojewódzkiej drogi głównej, oznaczonej symbolem KDG, dla której ustala się nakaz rozbudowy skrzyŊowania;
2) powiatowej drogi zbiorczej, oznaczonej symbolem KDZ, dla której ustala się nakaz realizacji
kładki pieszo – rowerowej nad ulicą, łączącej teren objęty planem z „Parkiem Siemiradzkiego”;
3) gminnej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD, dla której ustala się:
a) nakaz usunięcia istniejących garaŊy,
b) dopuszczenie:
--

wykonania miejsc postojowych i placów
manewrowych,

--

elementów małej architektury, zieleni,
urządzeń i elementów infrastruktury technicznej;

4) gminnej drogi dojazdowej o charakterze alei,
oznaczonej symbolem KDP, dla której ustalenia
zawarte zostały w § 29;
5) dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami
KDW1 i KDW2, obsługujących tereny przyległe
do granic planu.
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2. Dla wszystkich inwestycji na terenie objętym
planem naleŊy zapewnić odpowiednią ze względu
na funkcję i wielkoņć obiektu iloņć miejsc postojowych dla pojazdów uŊytkowników stałych i przebywających okresowo oraz miejsc postojowych dla
pojazdów osób niepełnosprawnych w granicach
własnej nieruchomoņci lub na innym terenie,
uzgodnionym odpowiednio z właņcicielem terenu.
3. Ustala się wskaňniki do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe:
1) dla biur i administracji – min. 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;
2) dla gastronomii – min. 12 miejsc postojowych
na 100 miejsc konsumpcyjnych;
3) dla obiektów handlowych – min. 20 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni sprzedaŊy;
4) dla obiektów usługowo - kulturalnych - min.
15 miejsc postojowych na 100 uŊytkowników;
5) dla obiektów oņwiaty i edukacji - min. 10 miejsc
postojowych na 100 zatrudnionych;
6) dla hoteli i pensjonatów – min. 2 miejsca na
10 miejsc noclegowych.
§ 13. Dla wszystkich sieci infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia ogólne:
1) w trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych
naleŊy zachować odległoņci podstawowe projektowanych obiektów od istniejących sieci
infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej,
wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej
i innej - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci zmniejszenie odległoņci, o których mowa w pkt 1;
3) wyznaczone na rysunku planu trasy przebiegu
projektowanych linii infrastruktury technicznej
oraz lokalizacje urządzeń stanowią ideogram
i nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych;
4) wszystkie inwestycje z zakresu zaopatrzenia
w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną, odprowadzenie ņcieków, telekomunikacji oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych wymagają uzyskania warunków technicznych od właņcicieli lub zarządców sieci;
5) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej dopuszcza się przeniesienie istniejącej sieci zgodnie z warunkami
okreņlonymi w przepisach odrębnych i po uzyskaniu warunków technicznych od właņciciela
lub dysponenta sieci.
§ 14. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:
1) dostawa wody z istniejących magistralnych
sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem KDG
oraz na terenie drogi zbiorczej, oznaczonym
symbolem KDZ;
2) w południowej częņci terenu drogi dojazdowej
o charakterze alei, oznaczonego symbolem
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KDP, znajdują się odcinki rozdzielczej sieci wodociągowej;

a) wprowadzenia wód opadowych z terenu ZP
do sieci deszczowej, systemem kanałów krytych lub otwartych,

3) budowę sieci wodociągowej, spinającej istniejące sieci wodociągowe magistralne na terenie
drogi zbiorczej, oznaczonym symbolem KDZ
i na terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem KDG;

b) retencjonowania wód opadowych na terenie
zieleni urządzonej, oznaczonym symbolem
ZP, niezagroŊonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi i chemicznymi
na terenie działki,

4) na sieci wodociągowej zamontować hydranty
przeciwpoŊarowe w iloņciach i ņrednicach ustalonych według przepisów odrębnych;
5) dopuszcza się na terenie usług kultury, oņwiaty
i edukacji wraz z zielenią urządzoną, oznaczonym symbolem UK/UO oraz terenie zieleni
urządzonej, oznaczonym symbolem ZP budowę
studni do poboru wody do celów gospodarczych.
§ 15. W zakresie odprowadzenia ņcieków sanitarnych, ustala się odprowadzenie ņcieków:
1) z terenu usług kultury, oņwiaty i edukacji, oznaczonego symbolem UK/UO oraz terenu usług
sportu i obsługi komunikacji, oznaczonego
symbolem US/KS, kanałem usytuowanym na
terenie drogi dojazdowej o charakterze alei,
oznaczonym symbolem KDP, włączonym do
kolektora sanitarnego, na terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem KDG;
2) z terenu usług oņwiaty i edukacji, oznaczonego
symbolem UO do kolektora sanitarnego, na terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem
KDG;
3) z terenu mieszkaniowo - usługowego, oznaczonego symbolem MW/U do kanału sanitarnego,
usytuowanego na terenie drogi zbiorczej, oznaczonym symbolem KDZ,
4) z terenu zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem ZP, przez teren usług kultury, oņwiaty
i edukacji, oznaczony symbolem UK/UO, do kanału usytuowanego na terenie drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonym symbolem
KDP, włączonego do kolektora sanitarnego, na
terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem
KDG.
§ 16. W zakresie odprowadzenia wód opadowych, ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych z terenu kultury, oņwiaty i edukacji, oznaczonego symbolem
UK/UO przewiduje się wewnętrzną siecią deszczową, do sieci kanalizacji deszczowej, na terenie drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonym symbolem KDP, włączonej do kanału,
na terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem KDG;
2) powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z projektowanych na terenie oznaczonym
ZP ciągów komunikacyjnych, z zachowaniem
wymogów przepisów odrębnych dotyczących
jakoņci ņcieków odprowadzanych do gruntu;
3) dopuszczenie:
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c) moŊliwoņci zmiany ņrednicy i tras kanałów
deszczowych na terenie, oznaczonym symbolem KDG oraz na terenie drogi dojazdowej
o charakterze alei, oznaczonym symbolem
KDP.
§ 17. W zakresie zaopatrzenia w gaz sieciowy,
ustala się zasilnie w gaz sieciowy z sieci niskiego
ciņnienia, znajdujących się na terenie drogi zbiorczej, oznaczonym symbolem KDZ i na terenie drogi
głównej, oznaczonym symbolem KDG.
§ 18. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną,
ustala się:
1) zaopatrzenie w ciepło obiektów na terenie kultury, oņwiaty i edukacji, oznaczonego symbolem UK/UO, z istniejącej sieci ciepłowniczej;
2) szerokoņć pasa technicznego sieci ciepłowniczych:
a) 4m po obu
Ø355,6/500,

stronach

osi

rurociągu

2x

b) 2m po obu
Ø48,3/110;

stronach

osi

rurociągu

2x

3) zakaz
lokalizacji
obiektów
budowlanych
i urządzeń nie związanych lub kolidujących oraz
innych trwałych form zagospodarowania,
w tym zadrzewień i zakrzewień, w pasie technicznym sieci ciepłowniczych,
4) dopuszczenie wykorzystania indywidualnych
ňródeł ciepła o sprawnoņci spełniającej wymogi
obowiązujących norm i przepisów odrębnych
dotyczących ochrony ņrodowiska naturalnego.
§ 19. W zakresie dostawy energii elektrycznej,
ustala się:
1) dostawę energii elektrycznej z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV znajdujących
się w obrębie planu, oznaczonych symbolami
1E i 2E oraz nowoprojektowanych wbudowanych, w tym oznaczonej symbolem 3E;
2) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych wbudowanych.
§ 20. W zakresie usług telekomunikacyjnych,
ustala się:
1) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych jako
podziemne;
2) zakaz lokalizacji anten, masztów oraz urządzeń
przekaňnikowych telefonii komórkowej.
§ 21. W zakresie gospodarki odpadami, ustala
się:
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1) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi na terenie miasta;
2) docelowo - wprowadzenie segregacji odpadów
stałych w celu zastosowania recyklingu.
Rozdział 7
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie
i użytkowanie terenu
§ 22. Obszary, dla których plan ustala inne przeznaczenie niŊ istniejące, mogą być wykorzystywane
w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.
DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 23. 1. Dla terenu usług kultury, oņwiaty
i edukacji wraz z zielenią urządzoną, oznaczonego
symbolem UK/UO, ustala się:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – usługi publiczne, w tym między innymi sale koncertowe,
szkoły artystyczne z przynaleŊnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne przeznaczenie terenu – usługi
komercyjne, w tym gastronomia, lecz nie więcej jak 30% powierzchni budynków łącznie,
przeznaczonej na realizację przeznaczenia podstawowego.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaňniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
--

wskaňnik powierzchni zabudowanej - nie
więcej niŊ 0,30;

--

teren biologicznie czynny – nie mniej niŊ
30% powierzchni terenu lub działki,

--

gabaryty zabudowy – indywidualna forma
zabudowy dostosowana do charakteru
miejsca i topografii terenu,

--

wysokoņć zabudowy – nie więcej niŊ 25m,
dla usług publicznych oraz nie więcej niŊ
9 m dla usług komercyjnych, w tym gastronomii,

b) harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanych budynków w istniejący krajobraz
i otaczającą zabudowę,
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i zieleń urządzona oraz powiązanie formalne
z elementami wystroju filharmonii;

2) zakazy:
a) stosowania materiałów wykończeniowych
elewacji typu siding, blachy faliste i trapezowe,
b) realizowania nowych funkcji usługowych, jeņli nie są spełnione wymogi parkingowe dla
istniejących funkcji,
c) lokalizowania garaŊy wolnostojących;
3) dopuszczenia lokalizacji:
a) elementów małej architektury,
b) urządzeń i elementów infrastruktury technicznej,
c) urządzeń komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, komunikacji pieszej i rowerowej
oraz miejsc postojowych.
3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej:
1) dojazd z drogi głównej, oznaczonej symbolem
KDG, poprzez teren drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczony symbolem KDP;
2) dojazd pomocniczy z drogi zbiorczej, oznaczonej symbolem KDZ, poprzez drogę dojazdową,
oznaczoną symbolem KDD.
§ 24. 1. Dla terenu usług oņwiaty i edukacji,
oznaczonego symbolem UO, ustala się:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – usługi publiczne, w tym zabudowa związana z edukacją
jak szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
oņrodki kształcenia z przynaleŊnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne przeznaczenie terenu – usługi
komercyjne, w tym gastronomia, lecz nie więcej jak 30% przeznaczenia podstawowego;
3) dopuszcza się zmianę przeznaczenia podstawowego na inny rodzaj usług publicznych.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaňniki zagospodarowania terenu:
--

wskaňnik powierzchni zabudowanej - nie
więcej niŊ 0,40;

--

c) realizowanie komponowanej zieleni rekreacyjnej i towarzyszącej obiektom budowlanym, z wykorzystaniem istniejącej zieleni
wysokiej,

teren biologicznie czynny – nie mniej niŊ
25 % powierzchni terenu lub działki,

--

wysokoņć zabudowy – nie więcej niŊ 14m,

--

geometria dachu – dach płaski,

d) wykreowanie reprezentacyjnego zespołu
wejņciowego do filharmonii - „Placu Sztuk”,

--

nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie
z rysunkiem planu;

e) ujednolicenie elementów wnętrza urbanistycznego jak posadzka, mała architektura

b) w przypadku przebudowy i rozbudowy budynków harmonijne wkomponowanie w sąsiednią zabudowę,
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c) realizowanie komponowanej zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym, z wykorzystaniem istniejącej zieleni wysokiej;
2) zakazy:
a) stosowania materiałów wykończeniowych
elewacji typu siding, blachy faliste i trapezowe,
b) realizowania nowych funkcji usługowych, jeņli nie są spełnione wymogi parkingowe dla
istniejących funkcji;
3) dopuszczenia lokalizacji:
a) elementów małej architektury,
b) urządzeń i elementów infrastruktury technicznej,
c) urządzeń komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, komunikacji pieszej i rowerowej
oraz miejsc postojowych.
3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej - dojazd z drogi głównej, oznaczonej symbolem KDG, poprzez teren drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW1.
§ 25. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo
- usługowej, oznaczonego symbolem MW/U, ustala
się podstawowe przeznaczenie – zabudowa o funkcji
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami komercyjnymi wraz z przynaleŊnym zagospodarowaniem
terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaňniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
--

wskaňnik powierzchni zabudowanej - nie
więcej niŊ 0,50;

--

teren biologicznie czynny – nie mniej niŊ
20% powierzchni terenu lub działki,

--

wysokoņć zabudowy – nie więcej niŊ 12m,

--

geometria dachu – zachowanie istniejących form dachów stromych, dwuspadowych, o kącie nachylenia od 38° do 45°,

--

w przypadku przebudowy i/lub rozbudowy
dostosowanie formy budynków do budynków w sąsiedztwie, w nawiązaniu do obowiązującego układu głównych połaci dachu,

b) realizowania zieleni towarzyszącej obiektom
budowlanym;
2) zakazy:
a) stosowania materiałów wykończeniowych
elewacji typu siding, blachy faliste i trapezowe,
b) budowy wolnostojących garaŊy oraz wiat na
samochody,
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c) realizowania nowych funkcji usługowych, jeņli nie są spełnione wymogi parkingowe dla
istniejących funkcji,
d) przebudowy i rozbudowy istniejących substandardowych budynków gospodarczych
i garaŊowych;

3) dopuszczenia:
a) zmiany przeznaczenia lokali mieszkalnych na
usługi komercyjne takie jak biura, pracownie,
gabinety, pod warunkiem zagwarantowania
im nieuciąŊliwej obsługi komunikacyjnej
w zakresie dostaw i parkingów,
b) przeznaczenia wszystkich lokali wyłącznie na
usługi komercyjne pod warunkiem spełnienia warunków parkingowych,
c) lokalizacji elementów:
--

małej architektury,

--

urządzeń i elementów infrastruktury technicznej,

--

urządzeń komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, komunikacji pieszej oraz
miejsc postojowych,

--

zieleni izolacyjnej i urządzonej, z wykorzystaniem istniejącej zieleni wysokiej.

3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej - dojazd z drogi zbiorczej, oznaczonej symbolem KDZ.
§ 26. 1. Dla terenu usług sportu i obsługi komunikacji, oznaczonego symbolem US/KS, ustala się
podstawowe przeznaczenie – usługi publiczne jak
tereny sportowe, w tym boiska, bieŊnie i korty
oraz zabudowa związana z obsługą komunikacji,
w szczególnoņci parking wielopoziomowy, w tym
podziemny wraz z przynaleŊnym zagospodarowaniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaňniki zagospodarowania terenu:
--

wskaňnik powierzchni zabudowanej - nie
więcej niŊ 0,90,

--

teren biologicznie czynny – nie mniej niŊ
10% powierzchni terenu lub działki,

--

wysokoņć zabudowy – nie ustala się,

--

geometria dachu – indywidualne dostosowanie do specyfiki obiektu oraz charakteru otoczenia,

b) wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających uciąŊliwoņć prowadzonej działalnoņci dla ņrodowiska naturalnego oraz terenów sąsiednich,
c) zintegrowania funkcji sportowej z sąsiadującymi terenami o funkcji oņwiaty i edukacji,
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d) realizowania zieleni komponowanej szczególnie od strony terenu drogi dojazdowej
o charakterze alei, oznaczonego symbolem
KDP;
2) dopuszczenie lokalizacji elementów małej architektury oraz urządzeń i elementów infrastruktury technicznej;
3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej - dojazd z drogi głównej, oznaczonej symbolem KDG, poprzez teren drogi dojazdowej
o charakterze alei, oznaczonego symbolem KDP.
§ 27. 1. Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem ZP, ustala się podstawowe przeznaczenie – zielona przestrzeń publiczna o funkcji
rekreacyjnej, z przynaleŊnym zagospodarowaniem
terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nakazy:
a) zagospodarowanie dostosować do specyfiki
miejsca oraz przeznaczenia sąsiednich terenów,
b) utrzymanie zieleni wysokiej ze względu na jej
walory krajobrazowe,
c) kompleksowe zagospodarowanie w postaci:
ukształtowania tarasowego terenu, rozwiązania ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, posadzek, schodów, pochylni i zieleni
towarzyszącej, w szczególnoņci trawników,
d) przystosowanie głównych ciągów komunikacyjnych do ruchu pojazdów specjalnych,
w tym policji, pogotowia, straŊy poŊarnej,
sprzętu do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, itp.,
e) zapewnienie dostępnoņci do terenu dla osób
niepełnosprawnych;
2) zakazy:
a) lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem
dopuszczonych budynków pomocniczych
w pkt 3 lit. a,
b) wycinki drzew, za wyjątkiem drzew zdegradowanych chorobami i uszkodzeniami mechanicznymi oraz kolidujących z zagospodarowaniem,
c) lokalizowania obiektów i urządzeń utrudniających realizację lub pogarszających walory
uŊytkowe przeznaczenia podstawowego;
3) dopuszczenia:
a) lokalizacji:
--

budynków pomocniczych, o wysokoņci
max 5m do kalenicy i powierzchni do
30m2, pełniących wyłącznie funkcje administracyjno – socjalne, niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania przeznaczenia podstawowego,
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--

elementów małej architektury, w tym m.in.
architektury ogrodowej oraz urządzeń
i elementów infrastruktury technicznej,

b) urządzania placów zabaw, terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych, ogrodów
tematycznych, miejsc odpoczynku;
3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej - zapewnienie dostępnoņci do terenu:
1) dla ruchu pieszego, z kierunków północ – południe i wschód – zachód, poprzez główne ciągi
komunikacji pieszo – rowerowej, w tym kładkę
oraz schody terenowe i rampy;
2) dla ruchu rowerowego oraz dla osób niepełnosprawnych, z kierunków północ – południe oraz
z kierunku zachodniego, poprzez główne ciągi
komunikacji pieszo – rowerowej, w tym kładkę;
3) dla samochodów specjalnych, z kierunków północ – południe, poprzez główne ciągi komunikacji pieszo – rowerowej, przystosowane pod
względem technicznym do ruchu pojazdów
samochodowych.
§ 28. 1. Dla terenów zieleni izolacyjno - krajobrazowej, oznaczonych symbolami ZI1, ZI2 i ZI3 ustala
się podstawowe przeznaczenie – zieleń izolacyjna
wysoka i ņredniowysoka, stanowiąca przestrzeń
publiczną z przynaleŊnym zagospodarowaniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nakazy:
a) utrzymanie i pielęgnacja istniejącej zieleni
wysokiej,
b) kompleksowe zagospodarowanie w postaci
wykonania posadzek, elementów małej architektury, nasadzeń komponowanej zieleni
piętrowej, rozwiązania ciągów komunikacji
pieszej i pieszo – rowerowej, w tym powiązanie z układem komunikacji zewnętrznej, za
pomocą kładki,
c) przystosowanie głównych ciągów komunikacyjnych do ruchu pojazdów specjalnych,
w tym policji, pogotowia, straŊy poŊarnej na
terenie oznaczonym symbolem ZI1,
d) zapewnienie dostępnoņci do terenu dla osób
niepełnosprawnych;
2) zakazy:
a) wycinki drzew, za wyjątkiem drzew zdegradowanych chorobami i uszkodzeniami mechanicznymi oraz kolidujących z zagospodarowaniem,
b) lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem budowli słuŊących komunikacji poziomej i pionowej;
3) dopuszczenie lokalizacji elementów małej architektury, urządzeń i elementów infrastruktury
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technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.
§ 29. 1. Dla terenu drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonego symbolem KDP, ustala się:
1) podstawowe przeznaczenie terenu - wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, łącząca funkcje reprezentacyjne i ekspozycyjne z komunikacją kołową, rowerową i pieszą, w tym funkcje ulicy
wraz z przynaleŊnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne przeznaczenie terenu – usługi
komercyjne.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nakazy:
a) obowiązujące parametry i wskaňniki zagospodarowania terenu:
--

wskaňnik powierzchni zabudowanej - nie
więcej niŊ 0,20,

--

teren biologicznie czynny – nie mniej niŊ
25% powierzchni terenu lub działki,

--

wysokoņć zabudowy – nie więcej niŊ 5m,

b) wykreowanie spójnego pod względem formalnym, wielofunkcyjnego wnętrza urbanistycznego, z zastosowaniem elementów jak
posadzka, mała architektura i zieleń urządzona, w tym trawniki, rabaty z kwiatami sezonowymi, pasy krzewów kwitnących i zieleń
wysoka,
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d) przeznaczenia budynku muzeum pod funkcje
pomocnicze, usprawniajace jego działanie,
jak magazyn archeologiczny, biura, itp.,
e) wydzielenia działki o powierzchni nie większej niŊ 300m2, na polepszenie zagospodarowania muzeum,
f)

urządzenia dojazdu do muzeum.

3. Zasady powiązania z układem komunikacji
zewnętrznej - dojazd z drogi głównej, oznaczonej
symbolem KDG.
§ 30. 1. Dla terenu obsługi komunikacji drogowej
wraz z zielenią urządzoną, oznaczonego symbolem
KS, ustala się podstawowe przeznaczenie terenu
– obsługa komunikacji, w tym parking dla autokarów oraz zieleń urządzona z przynaleŊnym zagospodarowaniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) nakazy:
a) realizowania komponowanej zieleni urządzonej, z wykorzystaniem zieleni istniejącej,
b) zmiana lokalizacji ciągu komunikacji pieszej
jako dojņcia do terenu usług oņwiaty
i edukacji, oznaczonego symbolem UO;
2) zakazy:
a) wycinki drzew, za wyjątkiem zdegradowanych chorobami i uszkodzeniami mechanicznymi oraz kolidujących z zagospodarowaniem,

c) geometria dachu - nowoczesne formy, dopuszcza się dachy płaskie oraz dachy odwrócone, w tym zielone,

b) lokalizacji obiektów i urządzeń utrudniających realizację lub pogarszających walory
uŊytkowe przeznaczenia podstawowego;

d) harmonijne wkomponowanie i wyeksponowanie sylwety muzeum oraz zaakcentowanie
wejņcia do ogrodu dendrologicznego;

3) dopuszczenie lokalizacji elementów małej architektury, urządzeń i elementów infrastruktury
technicznej.

2) zakazy:
a) realizowania nowych funkcji usługowych, jeņli nie są spełnione wymogi parkingowe dla
istniejących funkcji,
b) rozbudowy budynku muzeum,
c) lokalizowania ņmietników oraz parkowania
samochodów na terenie muzeum;
3) dopuszczenia:
a) lokalizacji ekspozycji stałych i tymczasowych,
jako galerii i dekoracji okolicznoņciowych,
b) lokalizacji elementów małej architektury,
w tym pylonów reklamowych, fontann, kaskad i innych ogrodowych urządzeń wodnych, rzeňb, urządzeń i elementów infrastruktury technicznej, zieleni izolacyjnej i urządzonej, z wykorzystaniem istniejącej zieleni wysokiej,
c) przebudowy budynku muzeum, w tym nadbudowy dachu w nawiązaniu do zabudowy
sąsiedniej,

3. Zasady powiązania z układem komunikacji
zewnętrznej - połączenie z drogą główną, oznaczoną
symbolem KDG, poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW1 oraz teren drogi dojazdowej
o charakterze alei, oznaczony symbolem KDP.
DZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 31. Ustala się stawkę procentową, wynikającą
ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci
1% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KDD oraz 30% - dla pozostałych terenów.
§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Gorzowa Wlkp.
§ 33. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVII/1204/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXVII/1204/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 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 terenu objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Kusocińskiego
w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.),
art. 7 ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 – jednolity tekst z póňn. zm.) oraz art. 167,
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
– jednolity tekst z póňn. zm.) Rada Miasta Gorzowa
Wlkp. rozstrzyga co następuje:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych miasta, to:
1) finansowane z budŊetu miasta:
a) przebudowa dróg miejskich, w tym:
drogi dojazdowej o charakterze alei od
strony ul. Warszawskiej, wraz z ciągiem
pieszym i ņcieŊka rowerową,
skrzyŊowania ul. Warszawskiej i Kusocińskiego,
parkingu piętrowego na zapleczu szkoły,
drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych
od strony ul. Walczaka,
b) realizacja kładki dla ruchu pieszego nad
ul. Walczaka,
c) realizacja zieleni urządzonej wraz kompleksowym zagospodarowaniem w postaci:
ukształtowania tarasowego terenu, rozwiązania ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,
posadzek, schodów, pochylni,
d) przebudowa miejskiej sieci wodociągowej,
e) przebudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej
sanitarnej i deszczowej,
f)

realizacja oņwietlenia ulicznego, parkingowego oraz terenów zielonych;

2) finansowane przez inwestora zewnętrznego:
a) budowa sieci energetycznej,
b) budowa sieci telekomunikacyjnej.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, drogowej i zieleni, naleŊących do zadań
własnych miasta i finansowanych przez miasto Gorzów Wlkp., wymienionych w ust. 1 pkt 1, odbywać
się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
i planem budŊetu miasta. Wczeņniejsza realizacja
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będzie moŊliwa jedynie w przypadku jej sfinansowania, za odrębnym porozumieniem, przez inwestora zewnętrznego. Porozumienie musi okreņlać wzajemne obowiązki stron porozumienia, jego przedmiot i sposób rozliczeń finansowych. Szacunkowy
koszt infrastruktury technicznej, drogowej i zieleni
wyniesie - 7.151.013,00zł, obciąŊenia związanego
z wypłata odszkodowań za grunty – 2.478,00zł oraz
obciąŊenia
związanego
z
wykupem
garaŊy
– 230.000,00zł.
3. Okreņla się zasady finansowania wymienionych inwestycji, naleŊących do zadań własnych
gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, z moŊliwoņcią wykorzystania następujących
ņrodków:
a) budŊetowych miasta, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budŊetu przez Radę Miasta Zielona Góra,
b) pozabudŊetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego,
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomoņci.
4. Koszty przewidziane na realizację inwestycji
mogą ulegać zmianie w zaleŊnoņci od aktualnych
stawek rynkowych i zastosowanej technologii.
5. Nabycie gruntów pod drogami moŊe zostać
zrealizowane drogą zamiany na inny grunt o zrównowaŊonej wartoņci.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXVII/1204/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczące terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w rejonie ulicy Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp.
W dniu 26 kwietnia 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.), ustawy z dnia 3 paňdziernika
2008r. o udostępnianiu informacji o ņrodowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
ņrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ņrodowisko (Dz U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.), w związku
z uchwałą Nr XLIV/734/2008 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŊonego
w rejonie ulicy Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp.,
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podał do publicznej wiadomoņci informację o wyłoŊeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŊonego
w rejonie ulicy Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp.,
wraz z prognozą oddziaływania na ņrodowisko,
w dniach od 4 maja 2010r. do 24 maja 2010r.
w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
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W wyznaczonym do dnia 14 czerwca 2010r. terminie
nie wniesiono Ŋadnych uwag.
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.), w związku
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z brakiem uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru połoŊonego w rejonie ulicy Kusocińskiego w Gorzowie
Wlkp., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. nie rozstrzyga
o sposobie ich rozpatrzenia.
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UCHWAŁA NR XLV/486/10
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 7 lipca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/304/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 stycznia 2009 roku
w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z póňn zm.) oraz
art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z póňn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/304/09 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie
likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie zmienia
się w § 6.2. dotychczasowy zapis „31 grudnia

2010r.” zastępuje się zapisem „31 sierpnia 2010
roku”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Paprocki
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UCHWAŁA NR 263/XXXIV/2010
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2010r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Powiatu Gorzowskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r.
o systemie oņwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 251 i art. 252 ustawy
z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

30 wrzeņnia roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały.

§ 1. 1. Dotacja jest udzielana działającym na terenie Powiatu Gorzowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oņwiatowym wymienionym
w uchwale.

1) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w wysokoņci przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat;

2. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek
osoby prowadzącej szkołę lub placówkę złoŊony do

3. Dotacja jest udzielana na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki, okreņlonych
w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oņwiaty.
§ 2. Ustala się wysokoņć dotacji na jednego
ucznia/wychowanka dla:
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2) niepublicznych
szkół
ponadgimnazjalnych
o uprawnieniach szkół publicznych w wysokoņci 50% ustalonych w budŊecie powiatu wydatków bieŊących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia;
3) niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania
w wysokoņci okreņlonej w częņci oņwiatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat
w przeliczeniu na jednego wychowanka;
4) niepublicznych oņrodków szkolno - wychowawczych w wysokoņci okreņlonej na jednego
wychowanka w częņci oņwiatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Powiat;
5) niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych w wysokoņci okreņlonej na jednego
ucznia w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Powiat;
6) niepublicznych
placówek,
które
zgodnie
z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oņwiaty
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, w wysokoņci okreņlonej na jedno
dziecko w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Powiat.
§ 3. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę
niepubliczną przekazuje do Starostwa Powiatowego
w terminie do 7 dnia kaŊdego miesiąca informację
o liczbie uczniów/wychowanków według stanu na
pierwszy dzień miesiąca, oddzielnie dla kaŊdego
typu i rodzaju szkoły. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dotacja przekazywana jest co miesiąc
w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca na
wskazany rachunek bankowy szkoły lub placówki
§ 5. 1. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do przedłoŊenia rozliczenia z wykorzystania
dotacji za dany rok budŊetowy w terminie do dnia
20 stycznia następnego roku. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Udzielona dotacja w częņci niewykorzystanej
do końca roku budŊetowego podlega zwrotowi na
rachunek bankowy Starostwa Powiatowego do dnia
31 stycznia następnego roku.
3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie wskazanym w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokoņci
okreņlonej jak dla zaległoņci podatkowych.
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§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo
kontrolowania prawidłowoņci wykorzystania dotacji
przyznanych z budŊetu Powiatu.
2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego.
3. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodnoņci ze stanem faktycznym liczby uczniów/ wychowanków wykazywanych w informacjach, o których
mowa w § 3 oraz sprawdzenie prawidłowoņci wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami okreņlonymi
w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oņwiaty.
4. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poniesionych wydatków na daną szkołę lub placówkę w sposób umoŊliwiający
rozliczenie przyznanej dotacji.
5. Podmiot dotowany jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich dokumentów objętych zakresem kontroli
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół podpisywany przez kontrolowanego i kontrolującego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla kaŊdej ze stron.
7. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje
prawo zgłoszenia wyjaņnień i uwag do protokołu
w terminie 7 dni od podpisania protokołu.
8. W razie stwierdzenia nieprawidłowoņci Starosta Gorzowski kieruje wystąpienie pokontrolne,
w których informuje o stwierdzonych nieprawidłowoņciach.
9. Podmiot kontrolowany, do którego zostało
skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie okreņlonym w wystąpieniu pokontrolnym powiadomić Starostę o sposobie realizacji
zaleceń pokontrolnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Gorzowskiego.
§ 8. Traci moc uchwała nr 92/XVI/2004 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych jednostek oņwiatowych.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszrad Iliaszewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 263/XXXIV/2010
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 22 czerwca 2010r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
NA ROK ……………….
1. Nazwa i adres organu prowadzącego………………………………………………………………..............................
2. Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkołę lub placówkę
a) nazwisko i imię ………………………………………………………...........................................................................
b) pełniona funkcja ………………………………………………………..........................................................................
3. Nazwa i adres szkoły/ placówki ……………………………………………………………………................................
4. Typ szkoły/placówki ………………………………………………………………………………....................................
5. Numer i data wpisu do ewidencji szkół/ placówek niepublicznych ……………………………….........................
6. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej ……………………………………..........................
7. Forma kształcenia: stacjonarna / zaoczna …………………………………………………………..............................
8. System kształcenia: dla młodzieŊy / dla dorosłych ………………………………………………..............................
9. Zawody, kierunki kształcenia ……………………………………………………………………….................................
10. Nazwa i nr rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja ..………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………….......................................
11. Planowana liczba uczniów/wychowanków
a) w okresie styczeń – sierpień …………………………………..
b) w okresie wrzesień – grudzień ………………………………..

Podpis i pieczątka organu prowadzącego:
……………………....….
(miejscowoņć, data)

………………………

z autyzmem

z niepełnosprawnoņcią
sprzęŊoną

upoņledzeni umysłowo
w stopniu głębokim

upoņledzeni umysłowo
w stopniu umiarkowanym lub znacznym

słabosłyszący

niesłyszący

z zaburzeniami psychicznymi

z niepełnosprawnoņcią
ruchową

słabowidzący

niewidomi

z chorobami przewlekłymi

zagroŊeni uzaleŊnieniem
zagroŊeni niedostosowaniem społecznym

z zaburzeniami zachowania

niedostosowani społecznie

upoņledzeni umysłowo
w stopniu lekkim

w tym uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia
7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 263/XXXIV/2010
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 22 czerwca 2010r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW
W MIESIĄCU ………………………. ROKU ……………….

1. Nazwa i adres szkoły/ placówki ………………………………………………………………........................................

2. Nazwa i adres organu prowadzącego …………………………………………………………....................................

3. Liczba uczniów/wychowanków
ogółem ……………………………….. w tym niepełnosprawnych ………………………….

Podpis i pieczątka organu prowadzącego
lub osoby upowaŊnionej

……………………….
(czytelny podpis)

………………………..
(miejscowoņć, data)
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 263/XXXIV/2010
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 22 czerwca 2010r.
ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ……..…. ROKU
1. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego ………………………………………………….....................................
2. Nazwa i adres szkoły/placówki ……………………………………………………………….........................................
3. Dane o liczbie uczniów/wychowanków i otrzymanej dotacji
Miesiąc
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŇDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
OGÓŁEM

Liczba uczniów /wychowanków

Kwota otrzymanej dotacji
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4. Kwota otrzymanej dotacji: …………………………………. (słownie:…………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………)
Lp.
1.
2.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji

Wysokoņć poniesionych wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji

Ogółem wynagrodzenia, w tym:
pochodne od wynagrodzeń
Ogółem wydatki rzeczowe, m.in.:
wydatki na zakup energii
wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych
wynajem pomieszczeń
remonty
Ogółem:

5. Kwota niewykorzystanej dotacji …………………………. (słownie: …………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………….)
Podpis i pieczątka organu prowadzącego

…………………………………………...........
Miejscowoņć, data …………………….......
10 40
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UCHWAŁA NR XLII/290/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych im. W. Biernawskiego
w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76a
Na podstawie art. 5 c pkt 1 i art. 59 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 7 wrzeņnia 1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791 i Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458, Nr 219, poz. 1705 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oņwiaty uchwala się,
co następuje:
10 4 1

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011r. likwiduje się
II Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu
Szkół Zawodowych im. W. Biernawskiego w Ņwiebodzinie, ul. Ņwierczewskiego 76a.
§ 2. Dokumentacja zilkwidowanej szkoły znajduje
sie w zasobach Zespołu Szkół Zawodowych
im. W. Biernawskiego w Ņwiebodzinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Ņwiebodzińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodzniczący Rady
Bogusław Motowidełko
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UCHWAŁA NR LIII/533/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli lub nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez
Województwo Lubuskie
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z póňn. zm.) oraz art. 72 ust. 1
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z póňn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się rodzaje ņwiadczeń oraz warunki
i sposób przyznawania ņrodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli lub
nauczycieli po przejņciu na emeryturę, rentę lub
nauczycielskie ņwiadczenie kompensacyjne oņwiatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych
przez Województwo Lubuskie okreņlone w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

nych prowadzonych przez Województwo Lubuskie,
2) członku rodziny – naleŊy przez to rozumieć:
a) współmałŊonków,
b) pozostających na utrzymaniu i wychowaniu
dzieci własne, dzieci przysposobione oraz
przyjęte na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej, w wieku do lat 18, a jeŊeli kształcą
się w szkole ņredniej lub wyŊszej – do czasu
ukończenia nauki nie dłuŊej niŊ do ukończenia 26 lat,
c) osoby wymienione w pkt 2 lit. b, posiadające
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawnoņci, bez względu na wiek,
3) ņwiadczeniu – naleŊy przez to rozumieć zasiłek
pienięŊny związany z ponoszonymi przez nauczyciela kosztami leczenia.
§ 2. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana nauczycielom w formie bezzwrotnego ņwiadczenia pienięŊnego raz na dany rok budŊetowy i ma charakter
uznaniowy.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/533/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 28 czerwca 2010r.

2. Pomoc zdrowotna będzie przyznawana w zaleŊnoņci od posiadanych ņrodków.

Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli lub nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie

1) koszty leczenia nauczyciela z tytułu długotrwałej choroby, w związku z pobytem na leczeniu
sanatoryjnym, w placówkach leczniczo – sanatoryjnych, w tym zabiegów rehabilitacyjnych,

§ 1. 1. Regulamin okreņla rodzaje ņwiadczeń oraz
warunki i sposób przyznawania ņrodków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli lub nauczycieli po przejņciu na emeryturę,
rentę lub nauczycielskie ņwiadczenie kompensacyjne oņwiatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie.
2. Ilekroć w treņci niniejszego regulaminu jest
mowa bez bliŊszego okreņlenia o:
1) nauczycielu – naleŊy przez to rozumieć nauczycieli oraz nauczycieli po przejņciu na emeryturę,
rentę lub nauczycielskie ņwiadczenie kompensacyjne oņwiatowych jednostek organizacyj-

3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli moŊe zostać
udzielona na pokrycie następujących ņwiadczeń:

2) koszty badań diagnostycznych,
3) koszty zakupu leków, ņrodków medycznych,
sprzętu rehabilitacyjnego oraz raz na trzy lata
– szkieł korekcyjnych.
§ 3. Wysokoņć przyznanego ņwiadczenia uzaleŊniona jest od:
1) przebiegu choroby oraz okolicznoņci z tym
związanych, wpływających na sytuację materialną nauczyciela (koniecznoņć stosowanie
specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu, rehabilitacja itp.),
2) sytuacji materialnej nauczyciela oraz osób
prowadzących z nim wspólne gospodarstwo
domowe,
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3) wysokoņci ņrodków przewidzianych w budŊecie
województwa na pomoc zdrowotną.

2) imienne dokumenty potwierdzające poniesione
koszty, o których mowa w § 2 ust. 3,

§ 4. 1. Warunkiem przyznania ņwiadczenia jest
złoŊenie przez nauczyciela wniosku o przyznanie
pomocy zdrowotnej do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

3) zaņwiadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy
lub ostatni odcinek emerytury, renty,

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreņla załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej naleŊy składać do 31 marca kaŊdego roku.
4. Wnioski złoŊone po terminie, o którym mowa
w ust. 3 (liczy się data stempla pocztowego), lub
niekompletne pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczyciel załącza:
1) aktualne
zdrowia,

zaņwiadczenie

lekarskie

o

stanie

2. W przypadku jednoczesnego zatrudnienia
w dwu lub więcej szkołach, nauczyciel jest zobowiązany złoŊyć stosowne oņwiadczenie wskazując podstawowy stosunek pracy, w ramach którego będzie
uprawniony do pomocy zdrowotnej.
§ 6. Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy
przyznania ņwiadczenia oraz okreņlenie jego wysokoņci naleŊy do Zarządu Województwa Lubuskiego.
§ 7. W 2010 roku wnioski o przyznanie pomocy
zdrowotnej naleŊy składać do 30 wrzeņnia.
§ 8. Przyznane ņwiadczenie pomocy zdrowotnej
przekazywane jest nauczycielowi na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Załącznik do Regulaminu
WNIOSEK
o przyznanie pomocy zdrowotnej
I. Informacje ogólne
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….................
2. Adres zamieszkania, numer telefonu ………………………………………………………........................................
3. Nazwa szkoły/placówki oņwiatowej, w której nauczyciel jest/był* zatrudniony
………………………………………………………………………………………………………………….……....................
3. Stanowisko ..............................................................................................................................................................
(specjalnoņć nauczycielska lub emeryt, rencista)

4. Oņwiadczenie dyrektora szkoły/placówki potwierdzające, Ŋe nauczyciel jest/był* pracownikiem zatrudnionym w oņwiatowej jednostce organizacyjnej prowadzonej przez Województwo Lubuskie, z okreņleniem realizowanego wymiaru godzin
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....................................................
…………………………...........
(miejscowoņć, data)

…………………………….............
(podpis osoby potwierdzającej)

II. Wniosek
1. Uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................................................
2. Wypłatę ņwiadczenia proszę przekazać na:
…………………………………………………………………………………………………………………………..................
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III. Informacje uprawnionego
Oņwiadczam, Ŋe w ostatnich trzech miesiącach moja rodzina uzyskała dochody w podanych niŊej wysokoņciach:
1) wysokoņć dochodu osoby ubiegającej się o ņwiadczenie (brutto) …………………………........................
2) wysokoņć dochodu współmałŊonka i członków rodziny (zgodnie z definicją okreņloną w regulaminie)
…………………………......................................................................................................................................
3) liczba osób w gospodarstwie domowym ………………………….................................................................
4) przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę …………………………................................
W załączeniu:
aktualne zaņwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu,
zaņwiadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy lub ostatni odcinek emerytury, renty,
inne…………………………………….....

Prawidłowoņć powyŊszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem ņwiadoma/y odpowiedzialnoņci
karnej za składanie fałszywych oņwiadczeń.

……………………

………………………..

(miejscowoņć, data)

(podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreņlić
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UCHWAŁA NR 214/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 14 lipca 2010r.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w związku z art. 11
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 paňdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póňn. zm.) oraz art. 79
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z póňn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania
nadzorczego w przedmiocie zgodnoņci z prawem
uchwały Nr XXXVII/291/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji, udzielanych
szkołom i placówkom niepublicznym oraz zakresu
i trybu kontroli ich wykorzystania –
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza niewaŊnoņć uchwały w częņci
dotyczącej § 7 ust. 3 w zakresie „lub pobrana
w nadmiernej wysokoņci” oraz niewaŊnoņć § 8 ust. 8
- z powodu ich sprzecznoņci z art. 252 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XXXVII/291/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji, udzielanych
szkołom i placówkom niepublicznym oraz zakresu
i trybu kontroli ich wykorzystania wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
w dniu 17 czerwca 2010r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 07 paňdziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001r.
Nr 55, poz. 577 z póňn. zm.).
W wyniku badania uchwały, Kolegium stwierdziło,
co następuje:
W § 7 ust. 3 uchwały Rada Powiatu w ramach postanowień dotyczących rozliczenia udzielonych dotacji za okres roku budŊetowego postanowiła, Ŋe
„W przypadku stwierdzenia, na podstawie przedłoŊonego rozliczenia rocznego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, rozbieŊnoņci pomiędzy kwotą dotacji
naleŊnej a kwotą dotacji pobranej lub wykorzystanej
przez szkołę lub placówkę niepubliczną,: 1) kwota
dotacji niewykorzystana lub pobrana w nadmiernej
wysokoņci – podlega zwrotowi do budŊetu powiatu
w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego
po roku, w którym udzielono dotacji”. Natomiast

w § 8 ust. 8 postanowiono, Ŋe „W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidłowoņci mających wpływ na prawo do dotacji lub jej wysokoņć,
które skutkują obowiązkiem zwrotu częņci lub całoņci dotacji – Starosta wzywa organ prowadzący kontrolowaną szkołę lub placówkę niepubliczną, po
rozstrzygnięciu złoŊonych wyjaņnień, o których mowa w pkt. 7, do zwrotu dotacji pobranej nienaleŊnie,
w nadmiernej wysokoņci, bądň wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot ten powinien nastąpić w terminie 15 dni do dnia podpisania protokołu kontroli, o której mowa w pkt. 6”.
Kolegium wskazuje, Ŋe dotacja z budŊetu jednostki
samorządu terytorialnego jest instytucją prawa finansowego. Przesłanki zwrotu dotacji kompleksowo
uregulowane zostały w ustawie o finansach publicznych. Organ stanowiący nie jest uprawniony do
ustalania innych terminów zwrotu dotacji. Postanowienia § 7 ust. 3 w zakresie „lub pobrana
w nadmiernej wysokoņci” oraz § 8 ust. 8 przedmiotowej uchwały są niezgodne z dyspozycją art. 252
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póňn. zm.), który stanowi, Ŋe dotacje udzielone
z budŊetu jednostki samorządu terytorialnego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienaleŊnie lub w nadmiernej wysokoņci – podlegają
zwrotowi do budŊetu wraz z odsetkami w wysokoņci
okreņlonej jak dla zaległoņci podatkowych, w ciągu
15 dni od dnia stwierdzenia okolicznoņci, o których
mowa w pkt 1 lub pkt 2. Kolegium zwraca uwagę, Ŋe
zgodnie z zasadą techniki prawodawczej, wynikającej z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasady techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), w uchwale
organu stanowiącego wydanego na postawie upowaŊnienia zawartego w ustawie nie powtarza się
przepisów ustawy, ani teŊ przepisów innych ustaw,
jak teŊ nie modyfikuje się ich. Dla zapewnienia spójnoņci regulacji będących przedmiotem uchwały naleŊy posługiwać się w uchwale odesłaniami poprzez
wskazanie zakresu spraw, do których następuje
odesłanie oraz przepisy lub przepis, do których się
odsyła. Zatem w kwestii dotyczącej zwrotu dotacji
w postanowieniach uchwały naleŊało zawrzeć odesłanie do art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240 z póňn. zm.).
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Mając powyŊsze na uwadze Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji.

Poz. 1043,1044

gium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
wz. Przewodniczącego Kolegium
Z-ca Prezesa
Ryszard Zajączkowski

Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Zielonej Górze, w zakresie stwierdzenia niewaŊnoņci postanowień badanej uchwały – słuŊy prawo złoŊenia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za poņrednictwem tutejszego Kole10 43
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ–4210-12(8)/2010/176/X/JC
z dnia 2 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gorzów Spółka z o.o. z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r.
Nr 40, poz. 230) w związku z art. 30 ust. 1, art. 45
i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123
i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3,
poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81,
poz. 530), po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gorzów
Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
zwanego w dalszej częņci decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”, zawartego w piņmie z dnia
17 maja 2010r. w sprawie zmiany okresu obowiązywania X taryfy dla ciepła
postanawiam
zmienić moją decyzję z dnia 10 wrzeņnia 2009r.
Nr OSZ–4210-31(7)/2009/176/X/CK poprzez skrócenie
okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia
31 sierpnia 2010r.
UZASADNIENIE
W dniu 10 wrzeņnia 2009r. decyzją Nr OSZ–421031(7)/2009/176/X/CK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE") zatwierdził
taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo
energetyczne: Przedsiębiorstwo Energtyki Cieplnej
Gorzów Spółka z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, posiadające koncesje z dnia 7 paňdzier-

nika 1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/209/176/
U/3 /98/DN (zmienioną decyzjami z dnia 13 listopada
2000r. Nr WCC/209A/176/W/3/2000/RW, z dnia
25 maja 2001r. Nr WCC/209B/176/W/3/2001/RW,
z dnia 29 listopada 2001r. Nr WCC/209C/176/W/3 /
2001/RW, z dnia 11 kwietnia 2002r. Nr WCC/209D/
176/OSz-7/2002/AB, z dnia 5 lipca 2004r. Nr WCC/
209E/176/W/OSZ/2004/ZD, z dnia 25 kwietnia 2005r.
Nr WCC/209F/176/W/OSZ/2005/RN, z dnia 10 maja
2006r. Nr WCC/209G/176/W/OSZ/2006/JC, z dnia
29 sierpnia 2007r. Nr WCC/209H/176 /W /OSZ /2007/
ZD, z dnia 16 paňdziernika 2007r. Nr WCC/209-ZTO/
176/W/OSZ/2007/BK, z dnia 24 kwietnia 2008r.
Nr
WCC/209-ZTOA/176/W/OSZ/2008/MG,
z dnia
13 maja 2009r. Nr WCC/209-ZTO-B/176/W/OSZ/
2009/CK, z dnia 4 sierpnia 2009r. Nr WCC/209-ZTO-C
/176/W/OSZ/2009/JG i z dnia 14 lipca 2010r.
Nr WCC/209-ZTO-D/176/W/OSZ/2010/JC), na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/219/176/U/3/98/DN
(zmienioną decyzjami z dnia 13 wrzeņnia 1999r.
Nr PCC/219/S/176/U/3/99, z dnia 13 listopada 2000r.
Nr PCC/219A/176/W/3/2000/RW, z dnia 9 kwietnia
2001r. Nr PCC/219B/W/3/2001/RW, z dnia 11 kwietnia
2002r. Nr PCC/219C/176/OSz-7/2002/AB, z dnia
5 lipca 2004 Nr PCC/219D/176/W/OSZ/2004/ZD,
z dnia 29 sierpnia 2007r. Nr PCC/219E/176/W/OSZ/
2007/ZD, z dnia 16 paňdziernika 2007r. Nr PCC/219ZTO/176/W/OSZ/2007/BK, z dnia 13 maja 2009r.
Nr PCC/219-ZTO-A/176/W/OSZ/2009/CK i z dnia
14 lipca 2010r. Nr PCC/219-ZTO-B/176/W/OSZ/2010/
JC) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/68/176/U/3/98/DN
(zmienioną decyzjami z dnia 13 wrzeņnia 1999r.
Nr OCC/68/S/176/U/3/99, z dnia 11 kwietnia 2002r.
Nr OCC/68A/176/OSz-7/2002/AB i z dnia 16 paňdziernika 2007r. Nr OCC/68-ZTO/176/W/OSZ/2007/BK).
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia 30 wrzeņnia 2010r.
Przedsiębiorstwo energetyczne pismem z dnia
17 maja 2010r. znak: EE/RS/02/2010 złoŊyło wniosek,
uzupełniony pismami: z dnia 1 czerwca 2010r. znak:
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EE/RS/05/2010 oraz z dnia 25 czerwca 2010r. znak:
TT/PM/152/2010, o skrócenie okresu obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla ciepła. Swój wniosek
Przedsiębiorstwo energetyczne umotywowało faktem, iŊ nastąpiła zmiana zakresu ņwiadczonych
usług dla odbiorców ciepła w związku z nabyciem
odcinka magistrali ciepłowniczej. Następstwem powyŊszego stalo się koniecznym wyodrębnienie dla
pozyskanych odbiorców ciepła nowej grupy taryfowej w kolejnej XI taryfie dla ciepła.
Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek
o częņciową zmianę taryfy dla ciepła, poprzez jej
skrócenie, skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kpa
moŊliwoņci „wzruszenia” decyzji ostatecznej.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona nabyła prawo, moŊe być w kaŊdym
czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeŊeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz przemawia za
tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie
wymienione powyŊej przesłanki umoŊliwiające
zmianę taryfy dla ciepła, w zakresie wyŊej opisanym.

Poz. 1044,1045
nictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoņć
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŊonej
decyzji i wartoņci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŊe zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całoņci lub
częņci (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleŊy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie - ul. ŉubrów
3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
zmiana decyzji w zakresie skrócenia okresu
obowiązywania taryfy dla ciepła, zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Mając powyŊsze na względzie uznałem, Ŋe dokonanie wnioskowanej zmiany jest zasadne.

Z upowaŊnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno - Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

W tym stanie rzeczy naleŊało orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim poņred10 44
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-13(17)/2010/176/XI/JC
z dnia 2 sierpnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o. o
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,

poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r. Nr 40, poz. 230), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa
energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o. siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim posiadającej:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS): 0000029977,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 599-01104-85,
zwanego w dalszej częņci decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
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postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do dnia 31 sierpnia 2011r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego
dalej „Prezesem URE”) z dnia 7 paňdziernika 1998r.
na wytwarzanie ciepła Nr WCC/209/176/U/3/98/DN
(zmienioną decyzjami z dnia 13 listopada 2000r.
Nr WCC/209A/176/W/3/2000/RW, z dnia 25 maja
2001r. Nr WCC/209B/176/W/3/2001/RW, z dnia
29 listopada 2001r. Nr WCC/209C/176/W/3/2001/RW,
z dnia 11 kwietnia 2002r. Nr WCC/209D/176/OSz-7/
2002/AB, z dnia 5 lipca 2004r. Nr WCC/209E/176/W/
OSZ/2004/ZD, z dnia 25 kwietnia 2005r. Nr WCC/
209F/176/W/OSZ/2005/RN, z dnia 10 maja 2006r.
Nr WCC/209G/176/W/OSZ/2006/JC, z dnia 29 sierpnia 2007r. Nr WCC/209H/176/W/OSZ/2007/ZD, z dnia
16 paňdziernika 2007r. Nr WCC/209-ZTO/176/W/ OSZ
/2007/BK, z dnia 24 kwietnia 2008r. Nr WCC/209ZTOA/176/W/OSZ/2008/MG, z dnia 13 maja 2009r.
Nr
WCC/209-ZTO-B/176/W/OSZ/2009/CK,
z dnia
4 sierpnia 2009r. Nr WCC/209-ZTO-C/176/W/OSZ/
2009/JG i z dnia 14 lipca 2010r. Nr WCC/209-ZTO-D/
176/W/OSZ/2010/JC), na przesyłanie i dystrybucję
ciepła Nr PCC/219/176/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami z dnia 13 wrzeņnia 1999r. Nr PCC/219/S/176/
U/3/99, z dnia 13 listopada 2000r. Nr PCC/219A/176/
W/3/2000/RW, z dnia 9 kwietnia 2001r. Nr PCC/219B/
W/3/2001/RW, z dnia 11 kwietnia 2002r. Nr PCC/
219C/176/OSz-7/2002/AB, z dnia 5 lipca 2004 Nr PCC
/219D/176/W/OSZ/2004/ZD, z dnia 29 sierpnia 2007r.
Nr PCC/219E/176/W/OSZ/2007/ZD, z dnia 16 paňdziernika 2007r. Nr PCC/219-ZTO/176/W/OSZ/2007/
BK, z dnia 13 maja 2009r. Nr PCC/219-ZTO-A/176/W/
OSZ/2009/CK i z dnia 14 lipca 2010r. Nr PCC/219ZTO-B/176/W/OSZ/2010/JC) oraz na obrót ciepłem
Nr OCC/68/176/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami
z dnia 13 wrzeņnia 1999r. Nr OCC/68/S/176/U/3/99,
z dnia 11 kwietnia 2002r. Nr OCC/68A/176/OSz-7/
2002/AB i z dnia 16 paňdziernika 2007r. Nr OCC/68ZTO/176/W/OSZ/2007/BK), w dniu 17 maja 2010r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złoŊenia wyjaņnień oraz dokonania poprawek pismami: z dnia
24 maja 2010r., 15 czerwca 2010r., 23 czerwca 2010r.
i 9 lipca 2010r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaņnienia wpłynęły
do Oddziału Terenowego URE w dniach: 9 czerwca
2010r., 17 czerwca 2010r., 5 lipca 2010r., 15 lipca
2010r. oraz 19 lipca 2010r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające kon-
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cesje na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŋe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami okreņlonymi w art. 45 ust. 1-5
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paňdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193,
poz. 1423), zwanego w dalszej częņci decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalnoņci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony, do dnia
31 sierpnia 2011r., co umoŊliwi obowiązywanie taryfy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia
stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
Jednoczeņnie naleŊy wskazać, iŊ niniejsza taryfa
moŊe zacząć obowiązywać nie wczeņniej niŊ po dniu
31 sierpnia 2010r., do którego to terminu został
skrócony okres obowiązywania dotychczasowej
X taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa
URE Nr OSZ–4210–31(7)/2009/176/X/CK z dnia
10 wrzeņnia 2009r.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim poņrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoņć
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŊonej
decyzji i wartoņci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŊe zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całoņci lub
częņci (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleŊy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji
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Energetyki z siedzibą w Szczecinie - ul. ŉubrów
3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wczeņniej
niŊ po upływie 14 dni i nie póňniej niŊ do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaŊnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
Załącznik Nr 1
do Decyzji Nr OSZ-4210-13(17)/2010/176/XI/JC
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 2 sierpnia 2010r.
Taryfa dla ciepła
I. Informacje ogólne
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Gorzów Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnoņcią w Gorzowie Wielkopolskim, działające na podstawie koncesji
udzielonych decyzjami Prezesa URE z dnia
7 paňdziernika 1998 roku w zakresie:
wytwarzania ciepła Nr WCC/209/176/U/3/98/DN
zmienioną decyzjami z dnia:
13 listopada 2000r. Nr WCC/209A/176/W/3/2000/
RW,
25 maja 2001r. Nr WCC/209B/176/W/3/2001/RW,
29 listopada 2001r. Nr WCC/209C/176/W/3/2001/
RW,
11 kwietnia
7/2002/AB,

2002r.

Nr

WCC/209D/176/OSz-

5 lipca 2004r. Nr WCC/209E/176/W/OSZ/2004/
ZD,
25 kwietnia 2005r. Nr WCC/209F/176/W/OSZ/
2005/RN,
10 maja
2006/JC,

2006r.

Nr

WCC/209G/176/W/OSZ/

29 sierpnia 2007r. Nr WCC/209H/176/W/OSZ/
2007/ZD,
16 paňdziernika 2007r. Nr WCC/209-ZTO/176/W/
OSZ/2007/BK,
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24 kwietnia 2008r. Nr WCC/209-ZTOA/176/W/
OSZ/2008/MG,
13 maja 2009r.
OSZ/2009/CK,

Nr

WCC/209-ZTO-B/176/W/

4 sierpnia 2009r. Nr WCC/209-ZTO-C/176/W/
OSZ/2009/JG,
14 lipca 2010r.
OSZ/2010/JC.

Nr

WCC/209-ZTO-D/176/W/

przesyłania i dystrybucji Nr PCC/219/176/
U/3/98/DN zmienioną decyzjami z dnia:
13 wrzeņnia 1999r. Nr PCC/219/S/176/U/3/99,
13 listopada
2000/RW,

2000r.

Nr

PCC/219A/176/W/3/

9 kwietnia 2001r. Nr PCC/219B/W/3/2001/RW,
11 kwietnia 2002r. Nr PCC/219C/176/OSz-7/2002/
AB,
5 lipca 2004r. Nr PCC/219D/176/W/OSZ/2004/ZD,
29 sierpnia 2007r. Nr PCC/219E/176/W/OSZ/
2007/ZD,
16 paňdziernika 2007r. Nr PCC/219-ZTO/176/W/
OSZ/2007/BK,
13 maja 2009r.
OSZ/2009/CK,

Nr

PCC/219-ZTO-A/176/W/

14 lipca 2010r.
OSZ/2010/JC.

Nr

PCC/219-ZTO-B/176/W/

obrotu ciepłem Nr OCC/68/176/U/3/98/DN zmienioną decyzjami z dnia:
13 wrzeņnia 1999r. Nr OCC/68/S/176/U/3/99,
11 kwietnia 2002r. Nr OCC/68A/176/OSz-7/2002/
AB,
16 paňdziernika 2007r. Nr OCC/68-ZTO/176/W/
OSZ/2007/BK.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególnoņci postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
ze zm.),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 paňdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej
częņci taryfy ,,rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwanego
w dalszej częņci taryfy ,,rozporządzeniem
przyłączeniowym”.
3. Okreņlone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu ņwiadczonych usług.
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II. Objaśnienie pojęć używanych w taryfie
UŊyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) odbiorca - kaŊdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy
ze sprzedawcą,
2) sprzedawca - Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Gorzów Spółka z o.o. w Gorzowie
Wlkp. - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo ňródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz
sprzedaŊą ciepła wytworzonego w tych ňródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
3) ňródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuŊące do wytwarzania ciepła,
4) lokalne ňródło ciepła - zlokalizowane
w obiekcie ňródło ciepła bezpoņrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym
obiekcie,
5) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŊące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze ňródeł ciepła do węzłów cieplnych,
6) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych
instalacji odbiorczych za grupowym węzłem
cieplnym lub ňródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuŊące do zmiany rodzaju lub
parametrów noņnika ciepła dostarczanego
z przyłącza oraz regulacji iloņci ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
8) grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niŊ jeden obiekt,
9) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą
urządzenia lub instalacje, słuŊące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów
cieplnych lub ňródeł ciepła do odbiorników
ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie,
10) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub ňródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach,
w których zainstalowany jest grupowy węzeł
cieplny lub ňródło ciepła,
11) obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
12) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń, słuŊących do
pomiaru iloņci i parametrów noņnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleŊnoņci z tytułu dostarczania ciepła,
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13) moc cieplna - iloņć ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania okreņlonego
noņnika ciepła albo iloņć ciepła odebranego z
tego noņnika w jednostce czasu,
14) zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi
w warunkach obliczeniowych, która zgodnie
z okreņlonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
15) przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie
zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców
przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu
strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesnoņci występowania szczytowego poboru mocy cieplnej
u odbiorców,
16) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego okreņloną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty,
do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
17) sezon grzewczy – okres, w którym warunki
atmosferyczne powodują koniecznoņć ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania
obiektów.

III. Podział na grupy odbiorców
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został według następujących kryteriów:
- ňródeł ciepła,
- miejsca dostarczania ciepła.
Grupy taryfowe z oznaczeniem symboli:
A. - odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywane
u wytwórcy ciepła, to jest PGE Elektrociepłowni
Gorzów S.A. i wytworzone w ciepłowni Zakanale,
B. - odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane
w lokalnych kotłowniach gazowych zlokalizowanych przy ulicach: Warszawska 86, Parkowa
1, Wyszyńskiego 22/23, Wyszyńskiego 123, Sikorskiego 80, Sikorskiego 36, Mieszka I 65 A,
K. Wielkiego 48, Borowskiego 31, Małyszyńska
8, Krótka 12, Lipki Wielkie ul. Szosowa 105, Łokietka 28, Kostrzyńska 4, Armii Polskiej 38,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 78

– 5454 –

Chrobrego 6, Roosevelta 15, Szczecińska 25,
Grottgera 5, Teatralna 28, Głowackiego 4 i Walczaka 40,
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C. - odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane
w lokalnej kotłowni miałowej, zlokalizowanej
w Marwicach.

Wykaz grup odbiorców
Lp.
1

Symbol grupy taryfowej
2

1.

Grupa odbiorców A1

2.

Grupa odbiorców A2

3.

Grupa odbiorców A3

4.

Grupa odbiorców B

5.

Grupa odbiorców C

Charakterystyka grupy odbiorców
3
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywane u wytwórcy ciepła,
to jest PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A. i wytworzone w ciepłowni
Zakanale; miejscem dostarczania ciepła są węzły, obsługujące jeden
obiekt,
stanowiące
własnoņć
sprzedawcy
i
eksploatowane
przez sprzedawcę
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywane u wytwórcy ciepła,
to jest PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A. i wytworzone w ciepłowni
Zakanale; miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne
wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi, stanowiącymi własnoņć sprzedawcy i eksploatowanymi przez sprzedawcę
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło zakupywane u wytwórcy ciepła,
to jest PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A. i wytworzone w ciepłowni
Zakanale; miejscem dostarczania ciepła jest sieć ciepłownicza, stanowiąca własnoņć sprzedawcy i eksploatowana przez sprzedawcę
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni gazowych, stanowiących
własnoņć sprzedawcy i eksploatowanych przez sprzedawcę; rozliczanie
według § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane z kotłowni miałowej, stanowiącej własnoņć sprzedawcy i eksploatowanej przez sprzedawcę;
rozliczanie według § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego
1. Stawki opłat

IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1.1. Grupa taryfowa A1
Stawki opłat
Lp.
1

1.

2.

Stawki opłat

Jednostka miary

2

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

3

netto

brutto*

4

5

zł / MW / rok

34 487,52

42 074,77

rata - zł / MW / m-c

2 873,96

3 506,23

11,88

14,49

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł / GJ

* Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokoņci 22 %

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła grupy A1 sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych

w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Elektrociepłownię Gorzów S.A.
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1.2. Grupa taryfowa A2
Stawki opłat
Lp.
1

Stawki opłat

netto

brutto*

3

4

5

zł / MW / rok

42 946,92

52 395,24

rata - zł / MW / m-c

3 578,91

4 366,27

11,49

14,02

2

Stawka opłaty stałej za usługi
1.
przesyłowe

2.

Jednostka miary

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

zł / GJ

* Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokoņci 22 %

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła grupy A2 sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych

w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Elektrociepłownię Gorzów S.A.

1.3. Grupa taryfowa A3
Lp.
1

Stawki opłat
2

Stawka opłaty stałej za usługi
1.
przesyłowe

2.

Stawki opłat
Jednostka miary
3

zł / MW / rok
rata - zł / MW / m-c

Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

netto

brutto*

4

5

3 818,16

4 658,16

318,18

388,18

1,17

1,43

zł / GJ

* Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokoņci 22 %

W rozliczeniach z odbiorcami ciepła grupy A3 sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych

w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Elektrociepłownię Gorzów S.A.

1.4. Grupa taryfowa B
Lp.
1

1.

Stawki opłat

Stawki opłat
Jednostka miary

2

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną

2. Stawka opłaty za ciepło

3

zł / MW / m-c
zł / GJ

* Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokoņci 22 %

netto

brutto*

4

5

6 742,39

8 225,72

55,52

67,73

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 78

– 5456 –

Poz. 1045

1.5. Grupa taryfowa C

1

1.

Stawki opłat

Stawki opłat

Lp.

Jednostka miary
netto

brutto*

3

4

5

zł / MW / m-c

12 351,68

15 069,05

39,00

47,58

2

Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną

2. Stawka opłaty za ciepło

zł / GJ

* Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokoņci 22 %

V.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Średnica przyłącza

Stawki opłat
netto

[mm]

[zł/m]

40

129,67

50

136,66

65

161,36

100

180,40

125

182,32

Do stawek opłat netto zostanie doliczony podatek
VAT w wysokoņci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. Zasady obliczania opłat
1. Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaj
pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania
przez sprzedawcę są okreņlone w rozdziale
4 rozporządzenia taryfowego.
2. Opłata za przyłączenie do sieci obliczana jest
jako iloczyn długoņci przyłącza i stawki opłaty
za przyłączenie do sieci, ustalonej w taryfie dla
danego przyłącza.
VII. Warunki stosowania stawek opłat
1. Standardy jakoņciowe obsługi odbiorców.
Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla
standardów jakoņciowych obsługi odbiorców,
które zostały okreņlone w rozdz. 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
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niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaŊy ciepła,
udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia okreņlone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VIII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek
opłat
1. O zmianie stawek opłat sprzedawcy oraz
o zmianie cen i stawek opłat wytwórcy ciepła,
to jest PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A.,
sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie co
najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wczeņniej niŊ po upływie 14 dni i nie póňniej
niŊ do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ–4210-17(8)/2010/40/VII/AB
z dnia 2 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energoelektrycznego "Energo-Stil" Spółka z o.o. z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r.
Nr 40, poz. 230) w związku z art. 30 ust. 1, art. 45
i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123
i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3,
poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81,
poz. 530), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Energoelektrycznego "Energo-Stil" Sp. z o. o. z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim, zwanego w dalszej częņci decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”,
zawartego w piņmie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie
zmiany okresu obowiązywania VII taryfy dla ciepła

20 lutego 2006r. Nr PCC/682A/40/W/OSZ/2006/ZD
i z dnia 12 grudnia 2007r. Nr PCC/682-ZTO/40/W/
OSZ/2007/CK) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/192/40/
W/1/98/MS (zmienioną decyzjami z dnia 30 wrzeņnia
1999r. Nr OCC/192/S/40/U/3/99 i z dnia 12 grudnia
2007r. Nr OCC/192-ZTO/40/W/OSZ/2007/CK). Okres
obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do
dnia 31 paňdziernika 2010r.

postanawiam

Przedsiębiorstwo energetyczne składając wniosek
o częņciową zmianę taryfy dla ciepła, poprzez jej
skrócenie, skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kpa
moŊliwoņci „wzruszenia” decyzji ostatecznej.

zmienić moją decyzję z dnia 29 wrzeņnia 2009r.
Nr OSZ–4210-34(11)/2009/40/VII/JG poprzez skrócenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia
31 sierpnia 2010r.
UZASADNIENIE
W dniu 29 wrzeņnia 2009r. decyzją Nr OSZ–421034(11)/2009/40/VII/JG Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej "Prezesem URE") zatwierdził
taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo
energetyczne: Zakład Energoelektryczny "EnergoStil" Spółka z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, posiadające koncesje z dnia 26 listopada
1998r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/
682/40/W/1/98/MS (zmienioną decyzjami z dnia
30 wrzeņnia 1999r. Nr PCC/682/S/40/U/3/99, z dnia

Przedsiębiorstwo energetyczne pismem z dnia
31 maja 2010r. znak: ZE/185/2010 złoŊyło wniosek,
uzupełniony pismami: z dnia 21 czerwca 2010r. znak:
ZE/210/2010 oraz z dnia 4 lipca 2010r. znak:
ZE/235/2010, o skrócenie okresu obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla ciepła. Swój wniosek
Przedsiębiorstwo energetyczne umotywowało faktem, iŊ nastąpiła istotna zmiana zakresu ņwiadczonych usług dla odbiorców ciepła w związku ze
sprzedaŊą częņci sieci cieplnej i odejņciem dwóch
znaczących odbiorców. Wobec powyŊszego nastąpiło znaczne obniŊenie mocy zamówionej i sprzedazy
ciepła oraz stało się koniecznym dokonanie stosownych zmian w tym zakresie w kolejnej VIII taryfie dla
ciepła.

Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona nabyła prawo, moŊe być w kaŊdym
czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeŊeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz przemawia za
tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie
wymienione powyŊej przesłanki umoŊliwiające
zmianę taryfy dla ciepła, w zakresie wyŊej opisanym.
Mając powyŊsze na względzie uznałem, Ŋe dokonanie wnioskowanej zmiany jest zasadne.
W tym stanie rzeczy naleŊało orzec, jak w sentencji.
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Energetyki z siedzibą w Szczecinie - ul. ŉubrów
3, 71-617 Szczecin.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim poņrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Poz. 1046,1047

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
zmiana decyzji w zakresie skrócenia okresu
obowiązywania taryfy dla ciepła, zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoņć
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŊonej
decyzji i wartoņci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŊe zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całoņci lub
częņci (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleŊy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji

Z upowaŊnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno -Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-18(9)/2010/40/VIII/AB
z dnia 2 sierpnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energoelektrycznego "Energo-Stil" Sp. z o.o z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010r.
Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r. Nr 40, poz. 230), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa
energetycznego: Zakład Energoelektryczny "EnergoStil" Sp. z o.o. siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
posiadającej:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS): 0000087694,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 599-2277-261,

zwanego w dalszej częņci decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do dnia 31 sierpnia 2011r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego
dalej „Prezesem URE”) z dnia 26 listopada 1998r. na
przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/682/40/W/1/
98/MS (zmienioną decyzjami z dnia 30 wrzeņnia
1999r. Nr PCC/682/S/40/U/3/99, z dnia 20 lutego
2006r. Nr PCC/682A/40/W/OSZ/2006/ZD i z dnia
12 grudnia 2007r. Nr PCC/682-ZTO/40/W/OSZ/2007/
CK) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/192/40/W/1/98/
MS (zmienioną decyzjami z dnia 30 wrzeņnia 1999r.
Nr OCC/192/S/40/U/3/99 i z dnia 12 grudnia 2007r.
Nr
OCC/192-ZTO/40/W/OSZ/2007/CK),
w
dniu
2 czerwca 2010r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
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W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złoŊenia wyjaņnień oraz dokonania poprawek pismami: z dnia
9 czerwca 2010r. i 7 lipca 2010r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaņnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE
w dniach: 30 czerwca 2010r. i 19 lipca 2010r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalnoņci gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŋe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami okreņlonymi w art. 45 ust. 1-5
ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paňdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193,
poz. 1423), zwanego w dalszej częņci decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.
Stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalnoņci, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych
kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi
z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony, do dnia
31 sierpnia 2011r., zgodnie z wnioskiem strony. Tak
ustalony okres obowiązywania taryfy dla ciepła
umoŊliwi obowiązywanie taryfy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
Jednoczeņnie naleŊy wskazać, iŊ niniejsza taryfa
moŊe zacząć obowiązywać nie wczeņniej niŊ po dniu
31 sierpnia 2010r., do którego to terminu został
skrócony okres obowiązywania dotychczasowej
VII taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa
URE Nr OSZ–4210–34(11)/2009/40/VII/JG z dnia
29 wrzeņnia 2009r.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim poņrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Poz. 1047

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadoņć
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŊonej
decyzji i wartoņci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŊe zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całoņci lub
częņci (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleŊy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie - ul. ŉubrów
3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wczeņniej
niŊ po upływie 14 dni i nie póňniej niŊ do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaŊnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
Załącznik Nr 1
do Decyzji Nr OSZ-4210-18(9)/2010/40/VIII/AB
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 2 sierpnia 2010r.
Taryfa dla ciepła
I. Informacje ogólne
1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Zakład Energoelektryczny „ENERGO-STIL” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnoņcią, działający na podstawie
koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE
na:
przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 26 listopada 1998r. Nr PCC/682/40/W/1/98/MS
(zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia
30 wrzeņnia 1999r. Nr PCC/682/S/40/U/3/99,
zmieniona decyzja Prezesa URE z dnia 20 lutego 2006r. Nr PCC/682A/40/W/OSZ/2006/ZD,
zmieniona decyzja Prezesa URE z dnia
21 grudnia 2007r. Nr PCC/682-ZTO/40/W/
OSZ/2007/CK ),
obrót ciepłem z dnia 26 listopada1998r.
Nr OCC/192/40/W/1/98/MS (zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia 30 wrzeņnia1999r.
Nr OCC/192/S/40/U/3/99, zmieniona decyzją
Prezesa URE z dnia 21grudnia 2007r.
Nr OCC/192-ZTO/40/W/OSZ/2007/CK ).
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2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególnoņci postanowień:

9. obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625
z póňniejszymi zmianami),

10. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zespół urządzeń słuŊących, do
pomiaru iloņci i parametrów noņnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleŊnoņci z tytułu dostarczania ciepła,

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy,
z dnia 9 paňdziernika 2006r., w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego
w dalszej częņci taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy,
z dnia 15 stycznia 2007r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92).
3. Okreņlone w taryfie stawki opłat stosuje się dla
poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio
do zakresu ņwiadczonych usług.
II. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
UŊyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1. odbiorca – kaŊdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym,
2. sprzedawca – Zakład Energoelektryczny
„Energo-Stil” Sp. z o.o. –dystrybutor ciepła
– przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy
sprzedaŊy ciepła lub umowy o ņwiadczenie
usług przesyłowych zawartej z tym odbiorcą,
3. ňródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuŊące do wytwarzania ciepła,
4. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŊące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze ňródeł ciepła do węzłów cieplnych,
5. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych
instalacji odbiorczych za grupowym węzłem
cieplnym lub ňródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
6. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuŊące do zmiany rodzaju lub
parametrów noņnika ciepła dostarczanego
z przyłącza oraz regulacji iloņci ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
7. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niŊ jeden obiekt,
8. zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł
cieplny lub ňródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach,
w których zainstalowany jest grupowy węzeł
cieplny lub ňródło ciepła,

11. moc cieplna – iloņć ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania okreņlonego
noņnika ciepła albo iloņć ciepła odebranego
z tego noņnika w jednostce czasu,
12. zamówiona moc cieplna – ustaloną przez
odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą
moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi
w warunkach obliczeniowych, która zgodnie
z okreņlonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna dla zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
13. przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie
zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców
przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu
strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesnoņci występowania szczytowego poboru mocy cieplnej
u odbiorców,
15. warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego okreņloną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty,
do których jest dostarczane ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
16. sezon grzewczy – okres w którym warunki
atmosferyczne powodują koniecznoņć ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania
obiektów.
III. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został wg następujących kryteriów:
- rodzaju noņnika
- sieci ciepłowniczych,
- miejsca dostarczania ciepła.
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Grupy odbiorców
Lp.

Grupa taryfowa

1.

C1A

2.

C1B

3.

C2

4.

C3

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy zasilani poprzez sieci ciepłownicze PGE Elektrociepłownia Gorzów, PEC Gorzów oraz sieć naleŊącą do ZE Energo-Stil i eksploatowaną
przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne lub przyłącza stanowiące własnoņć odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę. Noņnikiem ciepła jest ciepła woda.
Odbiorcy zasilani poprzez sieci ciepłownicze PGE Elektrociepłownia Gorzów, PEC Gorzów oraz sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze naleŊące do ZE Energo-Stil i eksploatowane
przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są instalacje odbiorcze
w obiektach odbiorców. Noņnikiem ciepła jest ciepła woda.
Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 180°C i ciņnieniu 0,4 MPa, poprzez
sieć ciepłowniczą PGE Elektrociepłownia Gorzów oraz sieć ciepłowniczą
naleŊącą do ZE Energo-Stil i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem
dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własnoņć odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.
Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 210°C i ciņnieniu 1,2 MPa, poprzez
sieć ciepłowniczą PGE Elektrociepłownia Gorzów oraz sieć ciepłowniczą
naleŊącą do ZE Energo-Stil i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem
dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własnoņć odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

IV. Rodzaje oraz wysokości stawek opłat
Stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
1. Grupa taryfowa C1A
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

tabela 4.1.
Stawki opłat
netto
brutto*
8 316,90
10 146,62
693,08
845,56
1,92
2,34

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokoņci 22%.

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1A sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie,
ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła,

to jest PGE Elektrociepłownię Gorzów S.A. oraz
dystrybutora ciepła, to jest PEC Gorzów Sp. z o.o.

2. Grupa taryfowa C1B
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

tabela 4.2.
Stawki opłat
netto
brutto*
17 494,17
21 342,89
1 457,85
1 778,58
4,52
5,51

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokoņci 22%.

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1B sprzedawca
stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie,
ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła,

to jest PGE Elektrociepłownię Gorzów S.A. oraz
dystrybutora ciepła, to jest PEC Gorzów Sp. z o.o.
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3. Grupa taryfowa C2
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

tabela 4.3.
Stawki opłat
netto
brutto*
25 491,63
31 099,79
2 124,30
2 591,65
2,25
2,75

*Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokoņci 22%.

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1B sprzedawca
stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie,

ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła,
to jest PGE Elektrociepłownię Gorzów S.A.

4. Grupa taryfowa C3
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe
Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jedn. miary
zł/MW/rok
rata - zł/MW/m-c
zł/GJ

tabela 4.4.
Stawki opłat
netto
brutto*
9 751,39
11 896,70
812,62
991,40
2,61
3,18

*stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokoņci 22%.

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1B sprzedawca
stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie,
ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła,
to jest PGE Elektrociepłownię Gorzów S.A.
V. Zasady obliczania opłat

niedotrzymania przez strony
umowy sprzedaŊy ciepła,

warunków

udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła

W rozliczeniu z odbiorcami ciepła, sprzedawca stosuje zasady okreņlone w rozdziale IV rozporządzenia
taryfowego dla dystrybutora ciepła.

stosuje się odpowiednio postanowienia okreņlone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VI. Warunki stosowania stawek opłat

VII. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek
opłat

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakoņciowych
obsługi odbiorców, które zostały okreņlone w rozdziale 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
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Sposób i terminy zawiadamiania odbiorców
o wprowadzeniu zmiany cen i stawek opłat
1. O kaŊdej zmianie stawek opłat sprzedawcy oraz
o zmianie cen i stawek opłat w taryfie PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A. oraz PEC Gorzów
Sp. z o.o., odbiorcy zostaną powiadomieni pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wczeņniej niŊ po upływie 14 dni i nie póňniej
niŊ do 45 dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 225/10
z dnia 6 maja 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marzenna Linska-Wawrzon (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA GraŊyna Staniszewska
Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Protokolant

inspektor Małgorzata Zacharia-Gardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2010r.
sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 sierpnia 2009r. nr XXXIII/267/09 w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu korzystania
z gminnych placów zabaw
I.

stwierdza niewaŊnoņć § 3 Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw, stanowiącego załącznik do zaskarŊonej uchwały,

II. stwierdza, Ŋe uchwała w częņci wskazanej
w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Dnia 29 marca 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga
Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na
uchwałę z dnia 26 sierpnia 2009r. nr XXXIII/267/09
Rady Gminy Zielona Góra w sprawie wprowadzenia
Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
(dalej jako Regulamin), stanowiącego załącznik do
powyŊszej uchwały.
SkarŊący zarzucił istotne naruszenie przepisu art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001r. ze zm.) polegające na przekroczeniu przez Radę Gminy Zielona Góra upowaŊnienia
ustawowego
Prokurator wniósł o stwierdzenie niewaŊnoņci
uchwały w częņci dotyczącej § 3 Regulaminu.
W uzasadnieniu skargi skarŊący wskazał, Ŋe jednym
z zadań gminy jest utrzymanie gminnych obiektów
i urządzeń uŊytecznoņci publicznej, a do takich niewątpliwie naleŊy plac zabaw. W celu realizacji tego
zadania gmina moŊe wydawać akta prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uŊytecznoņci publicznej.
Rada gminy nie posiada jednak nieskrępowanej
swobody w tworzeniu prawa miejscowego.

Zdaniem Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze
umieszczenie w treņci zaskarŊonej uchwały regulacji
dotyczącej odpowiedzialnoņci cywilnej rodziców
i opiekunów prawnych dzieci za wyrządzenie szkody, w sytuacji, gdy odpowiedzialnoņć deliktowa została juŊ uregulowana w art. 415 k.c., stanowi wyjņcie przez Radę Gminy Zielona Góra ponad wytyczne zawarte w upowaŊnieniu.
W odpowiedzi na skargę pełnomocnik organu radca
prawny ElŊbieta Pracel wniosła o oddalenie skargi.
Pełnomocnik podniosła, Ŋe kwestionowany zapis nie
narusza Ŋadnego przepisu ustawowego, nie jest
sprzeczny z materią uregulowaną ustawowo, nie
nakłada teŊ dodatkowych obciąŊeń nie przewidzianych przepisami ustawowymi.
Zdaniem pełnomocnika wprowadzenie tego przepisu miało wyłącznie walor edukacyjny, ma bowiem
tylko i wyłącznie przypomnieć rodzicom o ich obowiązkach w zakresie sprawowania opieki nad
dziećmi i konsekwencjach ich nie dopełnienia.
ZaskarŊona uchwała został podjęta na podstawie
i w granicach upowaŊnienia ustawowego i dlatego
w ocenie pełnomocnika organu nie istnieją podstawy do stwierdzenia niewaŊnoņci zaskarŊonego zapisu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaŊył, co następuje:
Skarga podlegała uwzględnieniu.
Według art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
– Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm. – dalej jako p.p.s.a.) sądy
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwoņci
przez kontrolę działalnoņci administracji publicznej
oraz
rozstrzyganie
sporów
kompetencyjnych
i o właņciwoņć, między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami
odwoławczymi i między tymi organami a organami
administracji rządowej.
Kontrola ta sprawowana jest pod kątem zgodnoņci
z prawem, jeŊeli ustawy nie stanowią inaczej. Zakres
sądowej kontroli administracji publicznej obejmuje
między innymi orzekanie w sprawach skarg na akty
prawa miejscowego organów jednostek samorządu
terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5
p.p.s.a.).
Podjęta przez Sąd kontrola miała na celu zbadanie,
czy organ jednostki samorządu terytorialnego wyda-
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jąc zaskarŊoną uchwałę działał zgodnie z przepisami
prawa i w granicach udzielonego upowaŊnienia
ustawowego.
Na wstępie stwierdzić naleŊy, Ŋe stanowienie aktów
prawa miejscowego poddane jest reglamentacji
prawnej. Art. 94 Konstytucji stanowi, Ŋe organy jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowe
organy administracji rządowej, na podstawie ustaw
i w granicach upowaŊnień zawartych w ustawie,
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego okreņla
ustawa.
Zgodnie z art. 147 p.p.s.a., Sąd uwzględniając skargę na uchwałę rady gminy, orzeka o niewaŊnoņci tej
uchwały albo stwierdza, Ŋe wydana została z naruszeniem prawa, jeŊeli przepis szczególny wyłącza
stwierdzenie jej niewaŊnoņci. Wprowadzając sankcję
niewaŊnoņci jako następstwo naruszenia prawa,
ustawodawca nie okreņlił rodzaju naruszenia prawa.
ZauwaŊyć jednak naleŊy, Ŋe przepisy ustawy o samorządzie gminnym przewidują dwa rodzaje naruszeń prawa, jakie mogą być wywołane przez ustanowienie tych aktów. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (por. Komentarz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pod red.
Tadeusza Wosia. Lexis Nexis. Wyd. 3, Warszawa
2009, str. 604-605).
Brak ustawowego zdefiniowania obu naruszeń
stwarza koniecznoņć sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w orzecznictwie sądowym, gdzie za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia niewaŊnoņci aktu) przyjęto m. in. wydanie aktu bez podstawy lub z naruszeniem podstawy do podjęcia uchwały gminnej
(por. wyrok NSA z 8 lutego 1996r., sygn. akt SA/Gd
327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90; wyrok NSA
z 11 lutego 1998r., sygn. akt II SA/Wr 1459/97, OwSS
1998, Nr 3, poz. 79). Wskazuje się równieŊ, Ŋe akt
prawa miejscowego nie moŊe naruszać nie tylko
przepisów ustawy, zawierających delegacje do jego
ustanowienia, ale równieŊ przepisów Konstytucji
oraz innych ustaw pozostających w poņrednim lub
bezpoņrednim związku z regulowaną materią. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, Ŋe ustawodawca, uwzględniając konstytucyjną zasadę praworządnoņci, zobowiązującą wszystkie podmioty władzy publicznej do działania na podstawie prawa
i w celu jego wykonania, wprowadza w przepisach
ustaw kształtujących ustrój jednostek samorządu
terytorialnego generalną klauzulę kompetencyjną,
zobowiązującą jednostki samorządu terytorialnego
do stanowienia aktów prawa miejscowego "na podstawie upowaŊnień ustawowych".
Przepisy te korespondują z treņcią art. 7 Konstytucji
RP, formułującym zasadę praworządnoņci: organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Podstawa prawna do działań w zakresie
stanowienia aktów prawa miejscowego jest dwojakiego rodzaju. Jest nią albo upowaŊnienie bezpoņrednio wynikające z przepisów ustaw ustrojowych
(gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), albo upowaŊnienie zawarte w innych regulacjach ustawowych.
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(por. wyrok z 4 kwietnia 2008r., sygn. akt II OSK
102/08, NZS 2008/5/103).
ZaskarŊona uchwała wraz z stanowiącym do niej
załącznikiem, tj. Regulaminem korzystania z gminnych placów zabaw, została podjęta na podstawie
art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – zwanej dalej
ustawą.
Przepis art. 41 ust. 2 pkt 2 upowaŊnia gminę do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych placów zabaw.
ZwaŊyć trzeba, Ŋe w orzecznictwie ugruntowany jest
pogląd o niedopuszczalnoņci powtarzania w akcie
prawa miejscowego postanowień ustaw lub ich
modyfikacji (wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2008r.,
II OSK 370/07, Lex nr 446997). Podstawy normatywnej tego stanowiska moŊna upatrywać w przepisie
§ 137 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Od powyŊszej zasady dopuszcza się jednak
w orzecznictwie pewne wyjątki. Podnosi się, Ŋe niekiedy konieczne jest przytoczenie w uchwale rady
gminy zapisów ustawowych, jeŊeli dzięki takiemu
zabiegowi akt prawa miejscowego stanie się czytelny i zrozumiały. Jednak myņli tej nie moŊna utoŊsamić, ze swoistą "modyfikacją" i rozszerzaniem lub
uzupełnianiem zapisów ustawowych (wyrok NSA
z dnia 6 czerwca 1996r., SA/Gd 2949/94, OSS
1996/3/91).
NaleŊy jednak zauwaŊyć, Ŋe w rozpoznawanej sprawie Rada Gminy Zielona Góra stanowiąc przepis
prawa miejscowego, tj. § 3 Regulaminu nie przytoczyła in extenso unormowań aktu prawnego wyŊszego rzędu, tj. ustawy kodeks cywilny. Prokurator
wskazał, Ŋe chodzi o art. 415 k.c. Stanowisko to wymaga jednak pewnego doprecyzowania.
Zdaniem Sądu wprowadzana regulacja w § 3 Regulaminu odpowiada w istocie rzeczy normie prawnej
zawartej w przepisie art. 427 k.c.
Zgodnie z tym przepisem, kto z mocy ustawy lub
umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą,
której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub
cielesnego winy poczytać nie moŊna, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę
osobę, chyba Ŋe uczynił zadoņć obowiązkowi nadzoru albo Ŋe szkoda byłaby powstała takŊe przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje
się równieŊ do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad
osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie moŊna.
Zwrócić jednak trzeba uwagę, Ŋe odpowiedzialnoņć
cywilnoprawna za szkody wyrządzone przez osoby
małoletnie moŊe opierać się równieŊ na innych podstawach prawnych, w szczególnoņci mogą znaleňć
zastosowanie przepisy art. 415, 428 i art. 430 k.c.
(A. Ņmieja, w: System Prawa Prywatnego. Prawo
zobowiązań – częņć ogólna. T. 6 pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2009, s. 447-448).
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Przepis art. 427 k.c. statuuje odpowiedzialnoņć za
cudzy czyn (osoby podlegającej nadzorowi) a jednoczeņnie za własny czyn osoby sprawującej nadzór
(A. Ņmieja, w: System op. cit. s. 454, M. Safjan,
w: Kodeks Cywilny T. 1 pod. red. K. Pietrzykowskiego, wyd. 4, Warszawa 2005 s. 1204).
W ocenie Sądu rada gminy stanowiąc § 3 Regulaminu wkroczyła w materię uregulowaną ustawą,
tj. kodeksem cywilnym, co jest niedopuszczalne.
W orzecznictwie zwrócono uwagę, Ŋe rada gminy
obowiązana jest przestrzegać zakresu upowaŊnienia
udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia
aktów prawa miejscowego, a w tych działaniach nie
moŊe wkraczać w materię uregulowaną ustawą.
Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednoczeņnie ňródłem powszechnie
obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na
obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji),
musi zatem respektować unormowania zawarte
w aktach prawnych wyŊszego rzędu (wyrok NSA
z dnia 28 lutego 2003r., I SA/Lu 882/02, Finanse Komunalne 2003, nr 4).
Zdaniem Sądu wykładnia językowa przepisu art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy uzasadnia wniosek, Ŋe w pojęciu
zasad i trybu korzystania z placów zabaw będących
gminnymi obiektami i urządzeniami uŊytecznoņci
publicznej, nie mieņci się regulacja dotycząca odpowiedzialnoņci prawnej (cywilnoprawnej) rodziców
(opiekunów) za szkody wyrządzone przez dzieci
w urządzeniach zabawowych. Na gruncie reguł językowych powyŊszy zwrot naleŊy bowiem rozumieć
jako okreņlenie sposobu (reguł) uŊywania placu zabaw w znaczeniu technicznym, organizacyjnym.
NaleŊy zauwaŊyć, Ŋe odpowiedzialnoņć cywilnoprawna jest rodzajem odpowiedzialnoņci prawnej,
przez którą rozumie się ponoszenie przez podmiot
przewidzianych prawem ujemnych konsekwencji za
zdarzenia lub stany rzeczy podlegające ujemnej
kwalifikacji normatywnej i przypisywalne prawnie
okreņlonemu podmiotowi w danym porządku prawnym (M. Kaliński, w: System Prawa Prywatnego.
Prawo zobowiązań – częņć ogólna. T. 6 pod
red. A. Olejniczaka, Warszawa 2009, s. 13).
Z tych względów naleŊy stwierdzić, Ŋe przepis art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy nie przyznawał Radzie Gminy
10 48
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Zielona Góra uprawnienia do wprowadzenia w Regulaminie korzystania z gminnych placów zabaw,
przepisu statuującego odpowiedzialnoņć prawną
(cywilnoprawną) rodziców lub opiekunów za szkody
wyrządzone przez dzieci w urządzeniach zabawowych. W tym kontekņcie naleŊy dodać, Ŋe przepisy
przyznające kompetencje organom samorządu terytorialnego podlegają wykładni ņcisłej, tym samym
niedopuszczalna jest ich wykładnia rozszerzająca.
W konsekwencji zakwestionowana regulacja wykracza poza upowaŊnienie ustawowe normy kompetencyjnej.
Nadto zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie nie
istnieją Ŋadne istotne racje przemawiające za uznaniem potrzeby powielenia w Regulaminie wskazanego przepisu ustawy (k.c.). W tym kontekņcie warto
wskazać na wypowiedň wyraŊoną w orzecznictwie,
Ŋe zgodnie z zasadą lex imperat, non docet, kaŊde
sformułowanie zawarte w częņci normatywnej aktu
prawnego ma charakter reguły zachowania. Jak
kaŊdy tekst, tak równieŊ tekst prawny, niewątpliwie
niesie ze sobą jakieņ informacje dla odbiorcy. Skutek
ten ma jednak znaczenie wtórne wobec zasadniczej
roli tekstu prawnego, jakim jest stanowienie dyrektyw. Funkcją prawa nie jest zatem informowanie,
lecz regulowanie. Tak więc względy praktyczne nie
mogą uzasadniać praktyki polegającej na powielaniu w uchwałach organów samorządu postanowień
ustaw i rozporządzeń (wyrok WSA w Gliwicach
z 12 wrzeņnia 2008r., sygn. akt II SA/Gl 565/08, LEX
nr 483135).
Z tych wszystkich względów naleŊało uznać, Ŋe
omówione naruszenia prawa posiadają charakter
istotnego naruszenia prawa, co skutkować musiało
stwierdzeniem niewaŊnoņci § 3 Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw stanowiącego załącznik do zaskarŊonej uchwały, zgodnie z art. 147
§ 1 p.p.s.a.
W myņl art. 152 p.p.s.a. orzeczono o niepodleganiu
wykonaniu uchwały w częņci wskazanej w punkcie
I wyroku przyjmując, iŊ przepis ten ma równieŊ zastosowanie do aktów prawa miejscowego.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 238/10
z dnia 19 maja 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

twa Lubuskiego z 2009r. Nr 84, poz. 1141 i weszła
w Ŋycie z dniem 14 sierpnia 2009r.

Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Sędziowie

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.)

Skargę na powyŊszą uchwałę wniósł Prokurator
Okręgowy w Zielonej Górze, który zarzucił, iŊ § 2
ust. 4 i § 3 ust. 2 i 3 tej uchwały istotnie narusza
prawo – art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
poz. 115 ze zm.) z uwagi na przekroczenie przez Radę upowaŊnienia ustawowego, którego zakres okreņlają nie tylko powołane przepisy ustawy o drogach
publicznych, ale takŊe art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Sędzia WSA Marek Szumilas
Protokolant

referent Marta Ņwietlik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2010r.
sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2009r. nr XXVII/216/09
w przedmiocie wysokoņci stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego
I.

stwierdza niewaŊnoņć § 2 ust. 4 i § 3 ust. 2 i 3
zaskarŊonej uchwały,

II. stwierdza, Ŋe zaskarŊona uchwała w częņci okreņlonej w pkt I wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Rada Powiatu Zielonogórskiego w dniu 25 czerwca
2009r. podjęła uchwałę Nr XXVII/216/2009 w sprawie wysokoņci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. W § 2 ust. 4 ww. aktu uchwalono, iŊ za zajęcie
pasa drogowego na prawach wyłącznoņci w celach
innych niŊ wymienione w § 1 pkt 1 - 3 uchwały na
czas krótszy niŊ 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. Natomiast w § 3
ust. 2 okreņlono, iŊ za zajęcie pasa drogowego dla
umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego roczne
stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
Z kolei § 3 ust. 3 uchwały stanowi, Ŋe urządzenia
w pasie drogowym za niepełny rok kalendarzowy
wysokoņć rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące
niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
PowyŊszą uchwałę Rada podjęła na podstawie
art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.). Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

Wobec powyŊszego Prokurator wniósł o stwierdzenie niewaŊnoņci uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2009r. Nr XXVII/216/09
w sprawie wysokoņci stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego w częņci – to jest § 2 ust. 4 oraz § 3
ust. 2 i ust. 3 ww. uchwały.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podkreņlił, iŊ
z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych wynika, iŊ Rada Powiatu Zielonogórskiego uprawniona
była wyłącznie do okreņlenia stawki opłat za zajęcie
1m kwadratowego pasa drogowego przez 1 dzień
lub stawki rocznej pobieranej za kaŊdy rok umieszczenia urządzenia w zaleŊnoņci od celu zajęcia pasa
drogowego. ŉaden przepis tej ustawy nie upowaŊnia natomiast Rady do ustalania sposobu obliczania
opłaty. Tymczasem Rada Powiatu Zielonogórskiego
czyni to w zaskarŊonych przepisach uchwały.
W odpowiedzi na skargę z dnia 28 kwietnia 2010r.
Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego
podniósł, iŊ uchwałą nr XXXVI/288/10 z dnia
29 kwietnia 2010r. Rada Powiatu Zielonogórskiego
uchyliła § 2 ust. 4 i § 3 ust. 2 i ust. 3 uchwały z dnia
25 czerwca 2009r. Zdaniem Rady uwzględnia to stanowisko strony skarŊącej i stanowi podstawę umorzenia postępowania sądowo-administracyjnego
z uwagi na jego bezprzedmiotowoņć.
Pismem z dnia 12 maja 2010r. Prokurator Okręgowy
w Zielonej Górze cofnął skargę z uwagi na to, iŊ Rada Powiatu Zielonogórskiego uwzględniła skargę
w całoņci uchylając w dniu 29 kwietnia 2010r. zaskarŊone przepisy uchwały. JednakŊe gdyby do dnia
rozprawy w dniu 19 maja 2010r. uchwała zmieniająca zaskarŊony akt prawa miejscowego nie została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Prokurator wniósł o merytoryczne
rozpatrzenie skargi.
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Jak wynika z informacji Wydziału Nadzoru i Kontroli
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 maja
2010r., do dnia wyznaczonej na 19 maja 2010r. rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, przedmiotowa uchwała nie zostanie opublikowana i nieznana jest jeszcze data jej publikacji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaŊył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do 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 sprawiedliwoņci poprzez kontrolę
działalnoņci administracji publicznej pod względem
zgodnoņci z prawem. Zakres kontroli administracji
publicznej obejmuje takŊe orzekanie w sprawach
skarg na akty prawa miejscowego oraz inne akty
organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3
§ 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.),
dalej „p.p.s.a.”
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze wniósł skargę z powołaniem się na przepis art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2008r.
Nr 7, poz. 39 ze zm.), zezwalający prokuratorowi
m.in. na wystąpienie do sądu administracyjnego
o stwierdzenie niewaŊnoņci niezgodnej z prawem
uchwały organu samorządu terytorialnego. Dodatkowo prokuratora nie dotyczy wymóg uprzedniego
wyczerpania ņrodków zaskarŊenia przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, co wynika
z art. 52 § 1 p.p.s.a.
W myņl art. 147 § 1 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględniając skargę na uchwałę lub
akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza
niewaŊnoņć tej uchwały lub aktu w całoņci lub
w częņci albo stwierdza, Ŋe zostały wydane
z naruszeniem prawa, jeŊeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich niewaŊnoņci.
Wprowadzając sankcję niewaŊnoņci jako następstwo
naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie okreņlił rodzaju naruszenia prawa. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, Ŋe podstawę do
stwierdzenia niewaŊnoņci uchwały stanowią takie
naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii
istotnych, raŊących naruszeń, np. w razie podjęcia
uchwały przez organ niewłaņciwy, braku podstawy
prawnej do podjęcia uchwały okreņlonej treņci, niewłaņciwego zastosowania przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury jej uchwalania.
Po myņli art. 40 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r., Nr 71,
poz. 838 ze .zm.) zajęcie pasa drogowego na cele
niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia
zarządcy drogi, wydawanego w drodze decyzji
(art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Zezwolenie to dotyczy:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
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2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłącznoņci w celach innych niŊ wymienione w pkt 1-3.
Zgodnie z przepisem art. 40 ust. 3 ww. ustawy, za
zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Kwestię
sposobu obliczania przedmiotowej opłaty regulują
kolejne ustępy art. 40 ustawy o drogach publicznych. I tak przykładowo zgodnie z art. 40 ust. 4
cyt. ustawy opłatę za zajęcie pasa drogowego
w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się
jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej
powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania
pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niŊ 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
Do ustalenia wysokoņci stawek 1m2 ustawodawca
upowaŊnił odpowiednio Ministra właņciwego do
spraw transportu (dla dróg, których zarządcą jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad)
oraz organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (dla dróg, których zarządcą są te jednostki samorządu terytorialnego) – art. 40 ust. 7 i 8.
Wobec tego organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostały upowaŊnione ustawowo
jedynie do ustalenia jednego ze składników iloczynu
stanowiącego opłatę za zajęcie pasa drogowego
– wysokoņci stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego. NaleŊy zaznaczyć, Ŋe o ile przepis art. 40
ust. 7 i 8 ustawy o drogach publicznych daje upowaŊnienie ustawowe do wydania uchwały w omawianym przedmiocie, to w art. 40 ust. 9 ww. ustawy
zostały enumeratywnie wyliczone kryteria, które
winien uwzględnić organ przy jej uchwalaniu,
tj.: 1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje
zajęty, 2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
3) procentową wielkoņć zajmowanej szerokoņci
jezdni, 4) rodzaj zajęcia pasa drogowego, 5) rodzaj
urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Materialnoprawną podstawę zaskarŊonej uchwały
Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca
2009r. stanowił przepis art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych, zgodnie
z którym organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg,
których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokoņć stawek opłaty za zajęcie 1m2
pasa drogowego, z tym Ŋe stawki opłaty, o których
mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10zł za
jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka
opłaty o której mowa w ust. 5 nie moŊe przekroczyć
200zł. Przepis ten od daty podjęcia przedmiotowej
uchwały nie uległ zmianie.
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W rozpoznawanej sprawie skarŊący Prokurator zakwestionował jako niezgodne z prawem jedynie §§ 2
ust. 4 oraz 3 ust. 2 i ust. 3 ww. uchwały w sprawie
wysokoņci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Zgodnie z treņcią art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorządu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upowaŊnień zawartych
w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze działania tych organów.
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego
okreņla ustawa.
NaleŊy zaznaczyć, iŊ zaskarŊona uchwała jest aktem
prawa miejscowego. Aktem takim jest kaŊdy akt
prawny zawierający normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszącym się do indywidualnie
oznaczonego podmiotu lecz do pewnej kategorii
potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym, wydany
przez ustawowo wskazany organ administracji.
W ocenie sądu zaskarŊona uchwała odpowiada temu kryterium. Uregulowania uchwały odnoszą się
bowiem do kaŊdej osoby zajmującej pas drogowy
dróg gminnych, dla których zarządcą jest Powiat
Zielonogórski. Okolicznoņcią niesporną jest, iŊ zaskarŊona uchwała nie ma jednorazowego zastosowania, lecz moŊe lub mogła być wykorzystywana
w nieograniczonej liczbie przypadków.

Poz. 1049

w celach innych niŊ wymienione w pkt 1-3) ustala
się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej
powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania
tego pasa. Jedynie do okreņlenia wysokoņci jednego
elementu, a mianowicie stawki opłaty za zajęcie
1m2 pasa drogowego, został upowaŊniony organ
jednostki samorządu terytorialnego. UpowaŊnienie
to jest równieŊ istotnie ograniczone, gdyŊ ustalono,
iŊ opłaty o których mowa w ust. 4 i 6 art. 40, nie
mogą przekroczoyć10 zł za jeden dzień zajmowania
pasa drogowego.
W ocenie Sądu zasadny jest zarzut prokuratora co
do sprzecznoņci przepisu § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 2 i 3
ww. uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego z przywołanymi przepisami ustawy o drogach publicznych. To ustawa okreņliła sposób ustalenia przedmiotowej opłaty jako iloczynu ww. składników. Oznacza to, iŊ wolą ustawodawcy było uzaleŊnienie wysokoņci opłaty za zajęcie pasa drogowego zarówno od liczby dni zajmowania tegoŊ pasa,
ustalonej przez właņciwy organ stawki za zajęcie
1m2, jak i od liczby metrów kwadratowych zajmowanej powierzchni. Przepisy ustawy o drogach publicznych dopuszczają, aby w drodze uchwały organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
ustalił wyłącznie wysokoņć stawek opłat za zajęcie
1m2 pasa drogowego.

Nadto podkreņlenia wymaga, iŊ zgodnie z treņcią
art. 217 Konstytucji nakładanie podatków, innych
danin publicznych, okreņlanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a takŊe zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Z wymienionego przepisu
wynika, iŊ istnieje obowiązek uregulowania ustawą
wszystkich istotnych elementów stosunku daniowego takich jak okreņlenie podmiotu oraz przedmiotu
opodatkowania, stawek czy teŊ zasad przyznawania
ulg i umorzeń. Tylko niektóre zagadnienia mogą
zostać uregulowane przez akty wykonawcze wydawane w ramach upowaŊnienia ustawowego o ile nie
mają one charakteru zasadniczego, stanowią jedynie
dopełnienie regulacji ustawowej i tylko w zakresie
nie przesądzającym o istotnych elementach konstrukcji daniny. Taki pogląd wyraził Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 6 marca 2002r. w sprawie
P 7/00 (OTK nr 2 z 2002r. poz. 13) i z 9 lutego 1999r.
w sprawie U 4/98 (OTK nr 1 z 1999r. poz. 4).

Wobec tego nieuprawnione było ustalenie przez
organ samorządu iŊ zajęcie pasa drogowego przez
czas krótszy niŊ 24 godziny na prawach wyłącznoņci
w celach innych niŊ prowadzenie robót drogowych
w pasie drogowym, umieszczania w nim urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam - jest traktowany jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień tym bardziej iŊ tę materię
reguluje ustawa o drogach publicznych.

Nie ulega wątpliwoņci, iŊ opłata za zajęcie pasa drogowego jest daniną publiczną w rozumieniu art. 217
Konstytucji. Jest to bowiem obowiązkowe ņwiadczenie pienięŊne przewidziane na rzecz gminy
w razie zajęcia pasa drogowego i jest ono uiszczane
przez kaŊdy podmiot dokonujący takiego zajęcia na
terenie gminy.

Natomiast w § 3 ust. 2 i 3 uchwały Rada nie tylko Ŋe
zajęła się problematyką, do której nie miała ustawowego upowaŊnienia, ale nadto zmieniła treņć
ustawowego uregulowania co do rozumienia terminu „rok” i „rok kalendarzowy” oraz przyjęła niezgodnie z ustawą, iŊ za niepełny rok kalendarzowy
wysokoņć rocznych stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dla urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego obliczana jest
proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia
urządzenia w pasie drogowym, gdy tymczasem
ustawa za podstawę w takiej sytuacji przyjmuje dni
a nie miesiące.

Zasadnicze elementy opłaty zostały uregulowane
w ustawie o drogach publicznych. W przepisie
art. 40 wymienionej ustawy okreņlono podmiot oraz
przedmiot opodatkowania a takŊe sposób wyliczenia
opłaty. Ustalono, iŊ opłata stanowi iloczyn elementów okreņlonych w art. 40 ust. 4 – 6. Zgodnie z ust. 4
opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym
mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 (na prawach wyłącznoņci

ZauwaŊyć nadto naleŊy, iŊ § 118 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.
Nr 100 poz. 908) wyraňnie stanowi, iŊ w akcie wykonawczym nie powtarza się przepisów ustawy upowaŊniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych.
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W konsekwencji, w ocenie Sądu nie budzi wątpliwoņci, iŊ uchwała Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 25 czerwca 2009r. Nr XXVII/216/2009, w zaskarŊonej przez Prokuratora częņci, w istotny sposób
narusza przepis art. 40 ust. 2 i 4 oraz ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
Zgodnie z przepisem art. 147 § 1 p.p.s.a. skutkowało
to zatem stwierdzeniem przez Sąd niewaŊnoņci powyŊszej uchwały w zaskarŊonej częņci.
Odnieņć naleŊy się równieŊ do wniosku Rady Powiatu Zielonogórskiego zawartego w odpowiedzi na
skargę o umorzenie niniejszego postępowania sądowego z powodu jego bezprzedmiotowoņci. Organ
podniósł, iŊ uwzględniając stanowisko Prokuratora
Okręgowego w Zielonej Górze w dniu 29 kwietnia
2010r. podjął uchwałę nr XXXVI/288/10 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wysokoņci stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego, którą zmieniono
brzmienie § 2 ust. 4 i § 3 ust. 2 i 3 zaskarŊonej
uchwały nr XXVII/216/2009 z dnia 25 czerwca 2009r.
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 84, poz. 1141) poprzez
ich uchylenie.
W tym miejscu podkreņlić naleŊy, iŊ Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 14 wrzeņnia 1994r. (sygn. akt W 5/94, opubl. OTK 1994, nr 2, poz. 44), dokonując wykładni postanowień art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) przyjął,
a pogląd ten podziela Sąd w składzie orzekającym
w przedmiotowej sprawie, Ŋe zmiana lub uchylenie
uchwały dokonana po zaskarŊeniu tej uchwały do
sądu administracyjnego nie czyni zbędnym wydania
przez sąd administracyjny wyroku, jeŊeli zaskarŊona
uchwała moŊe być stosowana do sytuacji z okresu
poprzedzającego uchylenie lub zmianę uchwały.
Z kolei w uchwale z dnia 14 lutego 1994r. (sygn. akt
K 10/93, opubl. OTK 1994, cz. 1 poz. 7) Trybunał
Konstytucyjny stanął na stanowisku, Ŋe „przepis
obowiązuje w danym systemie prawa, jeŊeli moŊna
go zastosować do sytuacji z przeszłoņci, teraňniejszoņci lub przyszłoņci". Tak więc nawet uchylenie
(zmiana) zaskarŊonej uchwały przez organ, który ją
10 49
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podjął, przed wydaniem wyroku, nie czyni bezprzedmiotowym rozpoznania skargi na tę uchwałę.
Uchylenia uchwały nie moŊna bowiem utoŊsamiać
z uwzględnieniem skargi. W tym kontekņcie istotne
jest to, iŊ skutkiem stwierdzenia niewaŊnoņci uchwały (aktu) organu gminy jest jej wyeliminowanie
z obrotu prawnego od chwili podjęcia (ex tunc).
Oznacza to zatem uznanie braku skutecznoņci stosowania aktu od chwili jego podjęcia (wydania).
PowyŊsze rozróŊnienie ma zatem niewątpliwie znaczenie z punktu widzenia interesu prawnego adresatów norm prawnych zawartych w zaskarŊonej
uchwale. Zdaniem Sądu, uchylenia uchwały nie
moŊna utoŊsamiać równieŊ z uwzględnieniem skargi
opartej na Ŋądaniu stwierdzenia niewaŊnoņci uchwały, nie budzi bowiem wątpliwoņci, iŊ skutki stwierdzenia niewaŊnoņci uchwały polegające na orzeczeniu o jej niewaŊnoņci od daty jej podjęcia, są dalej
idące niŊ uchylenie uchwały wywierające skutki od
daty uchylenia (vide: stanowisko P. Chmielnickiego
w glosie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 wrzeņnia 2003r., sygn. akt II SA/Wr
854/03, opubl. Samorząd Terytorialny z 2005r.
z. 7-8 poz. 125). Za dopuszczalnoņcią orzekania
o legalnoņci uchwały organu jednostki samorządu
terytorialnego uchylonej po wniesieniu skargi do
sądu opowiedział się kilkukrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (por. wyrok z dnia 22 marca 2007r.,
sygn. akt II OSK 1776/06, LEX nr 327767, wyrok
z dnia 27 wrzeņnia 2007r. sygn. akt II OSK 1046/07,
LEX nr 384291).
Tym bardziej, iŊ w dniu orzekania przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny, to jest w dniu 19 maja 2010r.
uchwała zmieniająca uchwałę zaskarŊoną nie została
jeszcze opublikowana, a zatem zmiana nie weszła
jeszcze w Ŋycie, bowiem jak wynika z jej § 3 wejdzie
ona w Ŋycie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wobec powyŊszego orzeczono jak w sentencji.
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Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieŊące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moŊna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
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Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoŊone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
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