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1701
UCHWAŁA NR XLIV/418/2010
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty
nie zaliczane do sektora ﬁnansów publicznych
Działając na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240) w związku z art. 12 pkt 11 oraz art.
40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 oraz art. 13
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17,
poz. 95) Rada Powiatu Raciborskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. W budżecie Powiatu na dany rok budżetowy
mogą być ujęte dotacje udzielane na cele publiczne
związane z realizacją zadań Powiatu innych niż zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 2. Z dotacji, o których mowa w § 1 mogą korzystać podmioty nie zaliczane do sektora ﬁnansów
publicznych i nie działające w celu osiągnięcia
zysku.
§ 3. Dotacja nie może być wykorzystywana na:
1) działalność gospodarczą,
2) działalność polityczną i religijną,
3) ﬁnansowanie kosztów funkcjonowania biur.
§ 4. 1. Powiat występując z inicjatywą zlecenia
realizacji zadań publicznych w drodze dotacji ogłasza listę zadań określając:
1) rodzaj zadań,
2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań,
3) zasady przyznawania dotacji,
4) terminy i warunki realizacji zadań,
5) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty,
6) warunki, jakie powinien spełniać podmiot
dotowany,
7) terminy składania ofert.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Raciborzu, z co najmniej trzydziestodniowym
wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 7.

§ 5. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji
następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Powiatem Raciborskim a podmiotem dotowanym.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) określenie stron umowy wraz z podaniem nr
NIP, REGON, nazwy i numeru właściwego rejestru
oraz nr rachunku bankowego,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki
została przyznana dotacja, termin i miejsce jego
wykonania,
3) wysokość przyznanej dotacji na realizację
zadania,
4) sposób i terminy przekazywania dotacji,
5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż
do 31 grudnia danego roku budżetowego,
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
8) tryb kontroli wykonywania zadania,
9) sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub wykorzystania jej na cele inne niż
określone w umowie.
3. Umowa, o której mowa w ust.1 wymaga, pod
rygorem nieważności, formy pisemnej.
§ 6. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji oraz
jej rozliczenie jest jawne.
2. Informację o dokonanym wyborze wniosku
ze wskazaniem dotowanego podmiotu, zadania
i wysokości przyznanej dotacji umieszcza się na
tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu na okres
co najmniej 10 dni.
§ 7. 1. Podmiot ubiegający się o przyznanie
dotacji w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, zobowiązany jest
przedłożyć:
1) wniosek o udzielenie dotacji,
2) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji
albo inny dokument, z którego wynika forma prawna wnioskodawcy,
3) uchwałę organu statutowego podmiotu dotowanego o podjęciu starań o udzielenie dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien zawierać w szczególności:
1) określenie podmiotu występującego z wnioskiem,
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2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
3) uzasadnienie celu, na który mają być przyznane środki z budżetu Powiatu,
4) termin i miejsce realizacji zadania,
5) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, w którym
będzie realizowane zadanie,
6) harmonogram działań określający realizację
celu wnioskowanego zadania, ze wskazaniem osób
odpowiedzialnych za jego wykonanie,
7) szczegółową kalkulację jednostkową kosztów
dotowanego zadania oraz źródeł ﬁnansowania własnego wraz z ich udokumentowaniem, informację
o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków ﬁnansowych uzyskanych na
realizację danego zadania z innych źródeł,
8) wysokość wnioskowanej kwoty dotacji.
3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby
umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu dotowanego.
4. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd
Powiatu w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy
od daty złożenia wniosku.
5. Zarząd Powiatu może uzależnić rozpatrzenie
wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
§ 8. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie
dotacji Zarząd Powiatu uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez
Powiat celów i zadań,
2) wysokość środków budżetowych, które są
przeznaczone na realizację danego zadania,
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadania,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez
podmiot dotowany,
5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim ze
szczególnym uwzględnieniem jakości i terminowości realizacji zleconych zadań oraz rzetelności
i terminowości rozliczenia otrzymanej dotacji.
§ 9. Dotacja może być udzielana do wysokości
80% kosztów dotowanego zadania. Górna granica
udzielonej dotacji uzależniona będzie od możliwości ﬁnansowych Powiatu.
§ 10. Podmioty otrzymują dotację na realizację
zadania na podstawie umowy, o której mowa w § 5,
w terminie do 30 dni od decyzji Zarządu Powiatu.
§ 11. 1. Umowa o udzielenie dotacji może być
zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż rok budżetowy.
2. Zadanie dotowane nie może być realizowane
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przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba,
że umowa zezwala na wykonanie określonej części
zadania przez taki podmiot.
3. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
otrzymanych na realizację zadania.
§ 12. 1. Listę podmiotów dotowanych zamieszcza
się na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
określając:
1) nazwę podmiotu dotowanego,
2) zadanie zlecone do realizacji,
3) wysokość przyznanej dotacji.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 publikuje
się niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od
daty podpisania umowy. Informacja jest udostępniana na okres co najmniej 30 dni.
§ 13. Dotacja udzielana jest w formie pieniężnej.
§ 14. 1. Środki z budżetu przekazywane będą
przez Powiat na rachunek bankowy podmiotu na
podstawie harmonogramu określonego w umowie.
2. Przekazanie kolejnej raty środków nastąpi po
rozliczeniu raty poprzedniej.
3. Dysponenci środków (komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego albo jednostka
organizacyjna Powiatu) sprawują bieżącą kontrolę
merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji
udzielonej z budżetu Powiatu.
4. Podstawę rozliczenia dotacji stanowić będzie
wykonanie zadania potwierdzone przez dysponenta środków.
§ 15. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
wydatkowania środków dotacji, otrzymanych
z budżetu Powiatu na mocy umowy, zgodnie z wymaganiami ustawy o ﬁnansach publicznych.
§ 16. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych, dotyczących dotowanego zadania,
zapisów o doﬁnansowaniu zadania przez Powiat.
§ 17. Kontrolę wykonania zleconego zadania
oraz wydatkowania środków dotacji otrzymanych na mocy umowy przeprowadza komórka
organizacyjna Starostwa Powiatowego, do której
kompetencji należy realizowane zadanie.
§ 18. 1. Podmioty dotowane zobowiązane są
przedłożyć rozliczenie dotacji najpóźniej do 30 dnia
od daty zakończenia realizacji zadania. Ostateczne rozliczenie całości zadania powinno zawierać
zestawienie wykonywanych zadań w formie sprawozdania merytorycznego i rzeczowo-ﬁnansowego
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z wyszczególnieniem źródeł ich ﬁnansowania.
2. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa
w ust.1 powinno obejmować:
1) opis realizacji zadania,
2) przedstawienie efektów uzyskanych z realizacji zadania.
3. Do rozliczenia rzeczowo-ﬁnansowego podmiot dotowany dołącza kserokopie rachunków,
faktur, protokołów zdawczo-odbiorczych i innych
dokumentów ﬁnansowych.
4. Podmiot dotowany obowiązany jest na oryginałach dowodów księgowych zamieszczać klauzulę
„Dotacja Powiatu, zgodnie z umową nr........” oraz
w przypadku zakupu usług lub materiałów obcych, niezbędnych do realizacji dotowanego
zadania klauzulę o treści: „wydatek zrealizowano,
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
w trybie.......”.
5. Kserokopie dokumentów, stanowiących rozliczenie dotacji powinny być uwierzytelnione zapisem:
„Stwierdzam zgodność z oryginałem” oraz zostać
dołączone do akt sprawy.
6. Rozliczenie ﬁnansowe przekazanej dotacji
następuje w terminie do 15 stycznia następnego
roku. W przypadku, gdy termin jest krótszy niż rok
budżetowy, rozliczenie następuje w terminie do
15 dni po upływie ustalonego w umowie terminu
wykorzystania dotacji.
7. Za prawidłowe rozliczenie dotacji oraz terminowe dostarczenie rozliczenia odpowiedzialny jest
podmiot dotowany.
§ 19. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
prowadzenia, w sposób umożliwiający kontrolę,
wyodrębnionej ewidencji księgowej dla udokumentowania wydatków realizowanych ze środków
przyznanej dotacji.
§ 20. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującym wgląd w realizację zadania, na
które udzielono dotacji, w każdej fazie oraz po jego
zakończeniu.
§ 21. Podmiot dotowany zobowiązany jest do
przeznaczenia na realizację zadania będącego
przedmiotem umowy odsetek bankowych od przekazanych środków dotacji.
§ 22. 1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, podmiot dotowany zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu dotacji wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, jednak nie później niż w ciągu 15 dni
od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.
2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi
do budżetu Powiatu, nalicza się począwszy od
dnia przekazania z budżetu dotacji wykorzystanych
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niezgodnie z przeznaczeniem, w odniesieniu do
dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości począwszy od dnia następującego po
upływie terminów zwrotu określonych niniejszą
uchwałą.
3. Niewykorzystana część dotacji podlega
zwrotowi do budżetu Powiatu niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania, nie później jednak niż
w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.
W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji
jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana
część dotacji podlega zwrotowi w terminie do 15
dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. Od
kwoty dotacji zwróconej po terminie nalicza się
odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych począwszy od dnia następnego po
upływie terminu zwrotu.
§ 23. 1. W terminie do 31 lipca i do 31 stycznia
każdego roku umieszcza się na tablicy ogłoszeń
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Raciborzu zestawienie udzielonych, wykorzystanych i rozliczonych w poprzednim
półroczu dotacji.
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres co najmniej 30
dni.
3.W zestawieniu, o którym mowa w ust. 1, ujmuje
się:
1) nazwę podmiotu dotowanego,
2) wysokość dotacji,
3) termin przekazania dotacji,
4) przeznaczenie dotacji (cel),
5) termin, w jakim podmiot dotowany dokonał
rozliczenia,
6) sposób wykorzystania (wynikający z rozliczenia).
§ 24. Informacja o niewłaściwym wykorzystaniu
dotacji podlega opublikowaniu w trybie określonym w § 23.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.
§ 26.Traci moc Uchwała Nr XXIX/403/2005 Rady
Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie
zaliczane do sektora ﬁnansów publicznych.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady
Norbert Mika
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1702
UCHWAŁA NR XLIII/403/2010
RADY POWIATU W ŻYWCU
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/367/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia
szkoły publicznej i niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego
Na podstawie art. 12 pkt.11, art. 40, 42, 43
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. D.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn.zm.), art. 90 ust. 2, 2a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Powiatu
w Żywcu uchwala co następuje:

m-ca – rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od
początku roku kalendarzowego do końca miesiąca
sprawozdawczego oraz odrębnie za dany miesiąc
sprawozdawczy, odrębnie dla każdego rozdziału
klasyﬁkacji budżetowej z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów /wychowanków/ danego typu
placówki oraz celu wykorzystania dotacji.”

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/367/
2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 stycznia 2010
r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia
szkoły publicznej i niepublicznym placówkom na
terenie Powiatu Żywieckiego § 5 pkt 1 otrzymuje
brzmienie: „Osoba prawna lub ﬁzyczna, o której
mowa w § 3 sporządza na specjalnym formularzu,
/załącznik nr 3/ i przekazuje organowi dotującemu
nie później niż w ciągu 14 dni po upływie każdego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14
dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zontek

1703
UCHWAŁA NR LVII/1173/10
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice
„Skwer Bolesława Szabelskiego”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku
z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.).
Rada Miasta Katowice uchwala:
§ 1. 1. Nadać nazwę „Skwer Bolesława Szabelskiego” placowi położonemu w Katowicach u zbiegu ulic
Panewnickiej i Piotrowickiej w dzielnicy Ligota.
2. Usytuowanie placu, o którym mówa w ust. 1,
ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do

niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter
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Załącznik
do uchwały Nr LVII/1173/10
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

1704
UCHWAŁA NR XXXVIII/11/2010
RADY GMINY MSZANA
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku
Nr.142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz
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art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz
po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana”, przyjętego Uchwałą Nr XXX/39/2009 Rady
Gminy Mszana z dnia 13 lipca 2009 roku. Rada
Gminy Mszana uchwala:
zmianę miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenów gminy Mszana.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana
obejmująca 33 tereny o łącznej powierzchni 58,48
ha w granicach określonych w Uchwale Nr XXVI/
19/2009 Rady Gminy Mszana z dnia 23 marca 2009
roku oraz w Uchwale Nr XXXI/56/2009 z dnia 14
września 2009 roku, ma na celu ustalenie zasad
zagospodarowania umożliwiających rozwój funkcji
usługowej, mieszkaniowej oraz obsługi komunikacji kołowej na obszarze gminy.
§ 2. 1. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Mszana
zwana dalej planem miejscowym składa się z tekstu
planu miejscowego, który stanowi treść uchwały
oraz rysunku planu miejscowego, który stanowi
załączniki graﬁczne nr 1 – 30 do uchwały w skali
1 :1 000 oraz w skali 1:5 000.
2. Do planu miejscowego Rada Gminy Mszana
dołącza:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu – stanowiące załącznik nr 31,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz o zasadach ich ﬁnansowania zgodnie z przepisami o ﬁnansach publicznych – stanowiące załącznik
nr 32.
§ 3. Tekst planu miejscowego zawiera ustalenia
dotyczące:
1) przepisy ogólne – zawarte w rozdziale 1;
2) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów
oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
oraz dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania
terenów – zawarte w rozdziale 2;
3) przepisy dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości,
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu - zawarte w rozdziale 3;
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4) przepisy dotyczące szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy – zawarte
w rozdziale 4;
5) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – zawarte w rozdziale 5;
6) przepisy dotyczące wymagań wynikających
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji
celów publicznych – zawarte w rozdziale 6;
7) przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów, w tym terenów górniczych a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – zawarte w rozdziale 7;
8) przepisy dotyczące zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – zawarte w rozdziale 8;
9) przepisy dotyczące stawek procentowych, na
podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – zawarte w rozdziale 9;
10) przepisy końcowe – zawarte w rozdziale 10.
§ 4. 1. Rysunek planu miejscowego obowiązuje
w zakresie:
1) ustalonych graﬁcznie linii granic obszarów
objętych planem;
2) ustalonych graﬁcznie linii rozgraniczających
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) ustalonych symbolami literowymi przeznaczeń podstawowych terenów;
4) ustalonych graﬁcznie nieprzekraczalnych linii
zabudowy;
2. Zastosowane na rysunku planu miejscowego
symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:
1) UC – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
2) U – tereny zabudowy usługowej;
3) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo
– usługowej;
4) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
5) ZL – tereny zieleni leśnej;
6) ZP – tereny zieleni parkowej;
7) R – tereny rolnicze;
8) KG – tereny ulic głównych;
9) KZ – tereny ulic zbiorczych;
10) KL – tereny ulic lokalnych;
11) KD – tereny ulic dojazdowych;
12) KX – tereny ciągów pieszo-jezdnych;
13) KW – tereny dróg wewnętrznych;
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14) KS – tereny obiektów i urządzeń obsługi
komunikacji;
15) WS – tereny wód powierzchniowych;
16) IT – tereny infrastruktury technicznej.
§ 5. Ilekroć w tekście planu miejscowego jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu miejscowego, o którym mowa w § 1 uchwały;
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Mszana;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć
rysunek planu miejscowego wykonany na mapie
zasadniczej w skali 1:1 000 niepomniejszonej lub
pomniejszonej do skali 1:5 000;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez
to rozumieć istniejący lub ustalony w planie sposób
użytkowania nieruchomości położonej w obrębie
terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi,
któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako uzupełniające
i obejmujący ponad 60 % powierzchni obiektów
realizowanych na terenie nieruchomości lub ponad
60 % powierzchni terenu nieruchomości;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne
niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenie podstawowe;
6) celach publicznych – należy przez to rozumieć
cele publiczne wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami;
7) terenach publicznych – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku publicznego,
ogólnodostępne;
8) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich czysto
rynkowy charakter, do których zaliczają się usługi
w zakresie handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji oraz centra wystawiennicze, logistyczne
i instytucje ﬁnansowe;
9) usługach publicznych – należy przez to
rozumieć usługi niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania gminy, (usługi oświaty różnych
szczebli, usługi zdrowia, urzędy, biura, usługi komunalne, muzea, galerie, sale koncertowe, domy
wyznaniowe, kościoły, itp.), w szczególności usługi
stanowiące działalność administracji publicznej
oraz podległych jej lub nadzorowanych przez nią
podmiotów, realizujących zadania na rzecz obywateli, wynikające z ustaw, a także działalność
pozarządowych stowarzyszeń wyższej użyteczności
publicznej i związków wyznaniowych;
10) uciążliwości oddziaływania – należy przez
to rozumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia
powietrza, ziemi i wód oraz ponadnormatywne oddziaływania hałasu, szkodliwego promieniowania,
drgań przekraczające dopuszczalne wartości a także
zagrożenie wybuchem;
11) streﬁe uciążliwości, streﬁe ochronnej lub stre-
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ﬁe kontrolowanej od sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej – należy przez to rozumieć:
- strefę negatywnego oddziaływania na ludzi zamieszkujących na stałe lub zagrożenia wybuchem,
o których szerokości i sposobie zagospodarowania
mówią przepisy szczególne,
- pas terenu wzdłuż sieci po obu jej stronach
pozwalający na stały lub okresowy dostęp operatora kontrolującego stan sieci, a w przypadku awarii
na jej usunięcie. Szerokość tej strefy ustala się
na podstawie rodzaju sieci, średnicy i głębokości
posadowienia;
12) obiektach i urządzeniach produkcyjnych
o małej uciążliwości dla otoczenia – należy przez to
rozumieć takie przedsięwzięcia, które na podstawie
przepisów odrębnych nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko;
13) użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć rzeczywistą funkcję terenu lub sposób jego
wykorzystania;
14) obiekcie małej architektury – należy przez to
rozumieć niewielkie obiekty wymienione w ustawie
„prawo budowlane”;
15) powierzchni biologicznie czynnej – należy
przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek
powierzchni niezabudowanej i nie utwardzonej do
powierzchni działki;
16) paliwie ekologicznym – należy przez to
rozumieć niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej, ponadto energię elektryczną, gaz, olej
opałowy, węgiel o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3 %;
17) rzemiośle – należy przez to rozumieć działalność w zakresie:
- usługowym – wszelkie czynności świadczone
w ramach samodzielnej działalności gospodarczej
lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na rzecz jednostek gospodarki oraz na rzecz
ludności, nietworzące nowych dóbr materialnych,
ponadto usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów,
- produkcyjnym – samodzielna działalność
gospodarcza lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na niewielką skalę, prowadzona
w warsztatach, pracowniach, itp.;
18) rzemiośle nieuciążliwym - należy przez to
rozumieć działalność z zakresu rzemiosła, która na
podstawie przepisów odrębnych nie jest zaliczana
do mogących zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko;
19) terenach zieleni urządzonej – należy przez
to rozumieć tereny trawników z pojedynczymi
zadrzewieniami i krzewami;
20) większych pracach ziemnych – należy przez
to rozumieć prace związane z realizacją sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej oraz wykopy pod fundamenty obiektów
kubaturowych o pow. zabudowy ponad 200 m2.
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Rozdział 2
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania oraz dotyczące
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 6. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi teren usług oznaczony
symbolem 1UC , z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych
i publicznych;
2) obiektów i urządzeń rzemiosła nieuciążliwego;
3) obiektów i urządzeń obsługi komunikacji,
w tym stacji paliw płynnych i gazowych;
4) obiektów obsługi komunalnej gminy;
5) remontów oraz przebudowy istniejącej zabudowy mieszkaniowej;
6) mieszkań lokalizowanych w obiektach usługowych;
7) wewnętrznych dróg dojazdowych, placów
manewrowych, ścieżek rowerowych i parkingów
niezbędnych dla obsługi terenu;
8) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
9) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;
10) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie
z planem ustala się możliwość dotychczasowego
użytkowania terenów.
§ 7. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi tereny usług oznaczone
symbolami 1U÷4U, z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod obiekty i urządzenia usług komercyjnych, publicznych i rzemiosła nieuciążliwego.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:
1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;
2) mieszkań lokalizowanych w obiektach usługowych;
3) garaży i budynków gospodarczych;
4) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek
rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi
terenu;
5) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;
6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 3U ustala się możliwość realizacji obiektów obsługi komunalnej gminy.
4. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie
z planem ustala się możliwość dotychczasowego
użytkowania terenów.
§ 8. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
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liniami rozgraniczającymi tereny mieszkaniowo-usługowe oznaczone symbolami 1MNU÷11MNU,
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz pod obiekty i urządzenia
usług komercyjnych.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:
1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;
2) garaży i budynków gospodarczych;
3) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek
rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi
terenu;
4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;
5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie
z planem ustala się możliwość dotychczasowego
użytkowania terenów.
§ 9. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
linami rozgraniczającymi tereny mieszkaniowe
oznaczone symbolami 1MN÷35MN z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:
1) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji;
2) garaży i budynków gospodarczych;
3) wewnętrznych dróg dojazdowych, ścieżek
rowerowych i parkingów niezbędnych dla obsługi
terenu;
4) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej;
5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 24MN ustala się możliwość realizacji
obiektów i urządzeń usług oświaty.
4. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie
z planem ustala się możliwość dotychczasowego
użytkowania terenów.
§ 10. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi tereny zieleni oznaczone
symbolami 1ZL÷3ZL z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń leśną.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:
1) ścieżek rowerowych i spacerowych;
2) obiektów związanych z gospodarką leśną.
§ 11. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi tereny zieleni oznaczone
symbolami 1ZP ÷2ZP z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń parkową.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:
1) ścieżek rowerowych i spacerowych;
2) urządzeń rekreacyjnych;
3) stawów i oczek wodnych;
4) obiektów i urządzeń małej architektury;
5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
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3. Na terenach , o których mowa w ust. 1 ustala
się konieczność utrzymania koryta cieku Mszanka,
z zachowaniem pasów ochronnych o szerokości
5 m od brzegów wykluczonych z zabudowy.
§ 12. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi tereny rolne oznaczone
symbolami 1R ÷13R z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się możliwość realizacji:
1) tras ścieżek rowerowych;
2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) zadrzewień śródpolnych.
§ 13. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji oznaczone symbolami 1KG÷3KG, 1KZ÷3KZ,
1KL÷3KL,1KD÷4KD z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ulice publiczne.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację:
1) nasypów drogowych związanych z realizacją
ulic;
2) zatok przystanków autobusowych;
3) wiat przystanków autobusowych;
4) chodników;
5) ścieżek rowerowych;
6) ciągów zieleni izolacyjnej;
7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 14. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji
oznaczone symbolami 1KX÷3KX z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod publiczne ciągi pieszo-jedne.
2. Na terenach, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się możliwość realizacji:
1) ścieżek rowerowych;
2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 15. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu
linami rozgraniczającymi tereny komunikacji oznaczone symbolami 1KW÷12KW z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod drogi wewnętrzne
przejazdowe lub zakończone placami nawrotowymi.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej.
3. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie
z planem ustala się możliwość dotychczasowego
użytkowania terenów z zakazem realizacji nowych
obiektów kubaturowych.
§ 16. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren komunikacji
oznaczony symbolem 1KS z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia
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obsługi komunikacji (parkingi samochodowe).
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza
się możliwość realizacji:
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) obiektów i urządzeń małej architektury;
3) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej.
§ 17. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi teren wód powierzchniowych oznaczony symbolem 1WS z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod ciek terenowy.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza
się możliwość realizacji kładki dla ruchu pieszego
i rowerowego.
§ 18. 1. Wyznacza się ustalony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren infrastruktury
technicznej oznaczony symbolem 1IT z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod pompownię
ścieków.
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza
się możliwość realizacji:
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) zieleni izolacyjnej i zieleni urządzonej.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników
intensywności zabudowy
§ 19. 1. Na terenach objętych planem nie ustala
się obszarów wymagających przeprowadzenia
scaleń i podziałów nieruchomości.
2. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub
użytkowników wieczystych gruntów ustala się, że
podział na działki budowlane może nastąpić, jeżeli
każda działka przeznaczona do zabudowy będzie
mieć bezpośredni dostęp do ulicy publicznej lub
publicznego ciągu pieszo-jezdnego, będzie miała
minimalną powierzchnię 400m2 i minimalną szerokość frontu wynoszącą 16,0m, a kąt położenia
granic działek w stosunku do linii rozgraniczających
ulicy publicznej lub publicznego ciągu pieszo-jezdnego będzie się mieścił w przedziale 60o÷90o.
3. Dopuszcza się wtórne podziały terenu dokonywane w celu uzyskania nieruchomości o wymiarach,
kształcie geometrycznym oraz dostępie do drogi
publicznej umożliwiających realizację zabudowy.
§ 20. 1. Dla terenów objętych niniejszym planem ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
oznaczone na rysunku planu.
2. Dla terenów objętych niniejszym planem, dla
których nie ustalono graﬁcznie nieprzekraczalnych
linii zabudowy ustala się następujące odległości
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zabudowy od krawędzi jezdni:
1) ulic klasy główna oznaczonych na rysunku
planu symbolem KG – minimum 20 m;
2) ulic klasy zbiorcza oznaczonych na rysunku
planu symbolem KZ – minimum 10 m;
3) ulic klasy lokalna oznaczonych na rysunku
planu symbolem KL – minimum 8 m;
4) ulic klasy dojazdowa oznaczonych symbolem KD oraz ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych
symbolem KX – minimum 6 m.
3. Pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi poszczególne
tereny dopuszcza się realizację wewnętrznych
dróg dojazdowych, parkingów, sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej oraz zieleni, a na terenie
oznaczonym symbolem 1UC dopuszcza się realizację stacji paliw płynnych i gazowych.
§ 21. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1U÷4U:
- maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
- maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%
powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna
– 20% działki przeznaczonej do inwestycji,
- ilość miejsc parkingowych wynosić będzie
minimum 1 miejsce na 40 m2 powierzchni całkowitej obiektów usług administracji, handlu, rzemiosła
lub zdrowia, zlokalizowanych na działce oraz minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MNU÷11MNU:
- maksymalna wysokość zabudowy – 15 m,
- maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%
powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna
– 20% działki przeznaczonej do inwestycji,
- ilość miejsc parkingowych wynosić będzie
minimum 1 miejsce na 40 m2 powierzchni całkowitej obiektów usług administracji, handlu, rzemiosła
lub zdrowia, zlokalizowanych na działce oraz minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie;
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN÷35MN:
- maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
- maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%
powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni terenu przeznaczonego do
inwestycji,
- ilość miejsc parkingowych wynosić będzie
minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie oraz minimum
1 miejsce na 40 m2 powierzchni całkowitej obiektów
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usług zlokalizowanych w budynku mieszkalnym;
4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1UC:
- maksymalna wysokość zabudowy – 11 m,
- maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%
powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna
– 5% powierzchni terenu przeznaczonego do inwestycji,
- ilość miejsc parkingowych wynosić będzie
minimum 1 miejsce na 20 m2 powierzchni sali
sprzedaży, 1 miejsce na 40 m2 powierzchni całkowitej obiektów usług administracji, zdrowia lub
rzemiosła nieuciążliwego oraz minimum 2 miejsca
na 1 mieszkanie;
Rozdział 4
Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy
§ 22. 1. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów:
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami 4MNU oraz 34MN ustala się możliwość
realizacji zabudowy pod warunkiem realizacji
drogi wewnętrznej, obsługującej komunikacyjnie
realizowaną zabudowę, o parametrach jak dla ulicy
dojazdowej lub jak dla ciągu pieszo-jezdnego, określonych w rozdziale 8 niniejszej uchwały i mającej
bezpośrednie włączenie do ulicy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 3KD;
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami 11MN ÷13MN ustala się możliwość
realizacji zabudowy pod warunkiem realizacji
drogi wewnętrznej, obsługującej komunikacyjnie
realizowaną zabudowę, o parametrach jak dla ciągu
pieszo-jezdnego, określonych w rozdziale 8 niniejszej uchwały i mającej bezpośrednie włączenie do
ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1KX;
3) na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1UC ustala się możliwość realizacji
zabudowy pod warunkiem, że drogi wewnętrzne
ją obsługujące będą miały włączenia wyłącznie
do dróg głównych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KG oraz 3KG;
4) z uwagi na konieczność wysokiej ochrony
czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 345, na terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolami 15MN, 17MN i 33MN
realizacja i oddanie do użytku nowej zabudowy
wymaga wykonania na terenach sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej i przyłączenia do niej zabudowy.
2. Na terenach objętych planem ustala się zakaz
realizacji:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
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oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem ustaleń dla terenu 1UC, oraz dla terenu 3U;
2) garaży blaszanych;
3) ogrodzeń betonowych.
Rozdział 5
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego, zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej
§ 23. 1. Realizacje zabudowy i przekształcenia
zagospodarowania przestrzennego terenów muszą
uwzględniać wymogi ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.
2. Wymogi, o których mowa w ust.1 spełnianie
będą poprzez:
1) realizacje nowej zabudowy z uwzględnieniem nawiązania kompozycyjnego do zabudowy
istniejącej;
2) realizacje przekształceń terenów z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania oraz
kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni, w tym
przestrzeni publicznej realizowanej w ciągach komunikacyjnych, placach i zespołach zieleni urządzonej.
§ 24. 1. Dla terenów objętych planem ustala się
zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu
kulturowego respektujące konieczność utrzymania
i dbałość o powiązania przyrodnicze w ramach
korytarza ekologicznego cieku Mszanka, zgodnie
z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu.
2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:
1) nakazuje się spełnienie warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym
hermetyzację procesów technologicznych, ograniczających emisję zanieczyszczeń;
2) nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych
w zabudowie mieszkaniowej i usługowej.
3. W zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym zakazuje się lokalizacji
obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie dopuszczalnych wartości
poziomu dźwięku, w szczególności w stosunku do
istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami ustala się:
1) zasady gromadzenia i usuwania odpadów
komunalnych należy organizować zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie;
2) zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi w małych ilościach, w związku z istniejącą lub
projektowaną działalnością w zakresie rzemiosła,
realizacją lub utrzymaniem usług, określają ustanowione, odrębne przepisy obowiązujące w tym
zakresie;
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3) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy,
usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją
przedsięwzięcia mogą być wykorzystane dla potrzeb niwelacji terenu (z zastrzeżeniem przepisów
o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania) lub realizacji elementów zagospodarowania
terenu, w tym ekranujących poszczególne nieruchomości;
4) na etapie przygotowania inwestycji dotyczących działalności produkcyjnej, baz i składów,
usług, istnieje obowiązek sporządzenia bilansu
odpadów (określenia zasad gospodarki odpadami, a zwłaszcza ich gospodarczego wykorzystania
w trakcie budowy).
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem:
1) ustala się wysoką ochronę czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 345
w granicach jego występowania, określonych na
załącznikach nr 7, 10 i 25 rysunku planu;
2) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych na okres budowy zapewniających:
- zabezpieczenie wód powierzchniowych
przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji
powierzchni terenu budowy,
- zabezpieczenie wód powierzchniowych przed
zanieczyszczeniami wypłukanymi z materiałów
stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn i samochodów, jak również przed ściekami
z baz transportowo-sprzętowych (w szczególności
zastosowanie systemów separacji substancji ropopochodnych),
3) nakazuje się instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe tj. separatorów
i osadników na terenach na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych
substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi.
§ 25. 1. Na terenach objętych planem nie występują obiekty zabytkowe lub wskazane do objęcia
ochroną.
2. Na terenach objętych planem ustala się konieczność zapewnienia większym pracom ziemnym
nadzoru archeologicznego.
3. Przed przystąpieniem do prac, o których
mowa w ust. 2 inwestor winien powiadomić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o planowanym przystąpieniu do prac ziemnych.
Rozdział 6
Przepisy dotyczące wymagań wynikających
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
dotyczące terenów przeznaczonych do realizacji
celów publicznych
§ 26. Ustala się następujące tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych:
1) tereny komunikacji oznaczone na rysunku
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planu symbolami 1KG÷3KG, 1KZ÷3KZ, 1KL÷3KL,
1KD÷4KD oraz 1KX÷3KX;
2) tereny infrastruktury oznaczone na rysunku
planu symbolem 1IT.
Rozdział 7
Przepisy dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów, w tym terenów górniczych a także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 27. 1. Na terenach objętych planem określonych na załącznikach graﬁcznych nr 4, 7, 8, 10, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29 i 30 ustala się konieczność uwzględnienia prowadzonej eksploatacji
węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w ustanowionych terenach górniczych
„Radlin I”, „Szeroka I”, „Jastrzębie I”, „Jastrzębie
Górne”.
2. Na terenach objętych planem nie występują
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
3. Na terenach objętych planem nie występują
tereny narażone na niebezpieczeństwo osuwania
się mas ziemnych.
4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MNU, 12MN, 19MN, 14MN,
21MN, 22MN, 28MN oraz 35MN, przed ubieganiem się o wydanie pozwolenia na realizację
obiektów kubaturowych należy sporządzić dokumentację geologiczno-inżynierską dla ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Rozdział 8
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej
§ 28. Ustala się graﬁcznie na rysunku planu
szerokości dróg w liniach rozgraniczających dla
terenów komunikacji oznaczonych symbolami
1KG÷3KG, 1KZ÷3KZ, 1KL÷3KL oraz 1KD÷2KD.
§ 29. 1. Ustala się minimalną szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających ulicy oznaczonej
na rysunku planu symbolem 3KD – 10,0 m.
2. Ustala się minimalną szerokość jezdni dla
jednojezdniowej ulicy oznaczonej na rysunku planu
symbolem 3KD – 5,0 m.
§ 30. Ustala się minimalną szerokość pasa
drogowego w liniach rozgraniczających ciągów
pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KX ÷3KX – 6,0 m.
§ 31. Ustala się graﬁcznie na rysunku planu
szerokości pasa terenów w liniach rozgraniczają-
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cych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami
1KW ÷12KW – odpowiednio 6, 10 i 15 metrów oraz
minimalne wielkości placów nawrotowych.
§ 32. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala
się:
1) dostawę wody z gminnej sieci wodociągowej;
2) utrzymanie, możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej;
3) możliwość rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej w sposób pierścieniowy lub sięgaczowy
w liniach rozgraniczających ulic.
2. W zakresie odprowadzenia ścieków, z zastrzeżeniem § 22 ust.1 pkt 3, ustala się:
1) rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków bytowych na oczyszczalnię ścieków
„Ruptawa”, a wód opadowych i roztopowych do
rzeki cieków;
2) do czasu realizacji sieci, o której mowa w pkt
1 dopuszcza się:
- funkcjonowanie sieci ogólnospławnej pod
warunkiem, że zostaną spełnione przepisy szczególne,
- gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach
z okresowym wywozem ścieków na oczyszczalnię;
3) wyposażenie ulic w kanalizację deszczową.
3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) utrzymanie się przebiegu istniejących napowietrznych linii wraz ze strefami uciążliwości;
2) możliwość przebudowy i przełożenia linii,
o których mowa w pkt 1 pod warunkiem zachowania ich tranzytowego charakteru;
3) zasilanie odbiorców z istniejącego systemu
sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego
napięcia;
4) w terenach urbanizacji napowietrzne linie
elektroenergetyczne winne być przebudowane na
sieć kablową;
5) utrzymanie i możliwość modernizacji istniejącej stacji transformatorowej na terenie oznaczonym
symbolem 1IT.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się
rozwój sieci gazowej w liniach rozgraniczających
ulic.
Rozdział 9
Przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości
§ 33. 1. Dla terenów objętych planem ustala
się, z zastrzeżeniem ust 2, 30% stawkę, służącą do
naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami KG, KZ, KL, KD, KX, KW, WS, IT, R, ZL, ZP,
oraz 2U, 4U, 1MNU, 2MNU, 4MNU÷8MNU oraz 32MN
stawki, o której mowa w ust.1 nie ustala się.
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Rozdział 10
Przepisy końcowe

§ 35. Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy Mszana.

§ 34. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Mszana.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Wiesława Tatarczyk-Sitek
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Załącznik Nr 31
do Uchwały Nr XXXVIII/11/2010
Rady Gminy Mszana
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Załącznik Nr 32
do Uchwały Nr XXXVIII/11/2010
Rady Gminy Mszana
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI
O FINANSACH PUBLICZNYCH.
§ 1. 1. Ustalenia zmiany planów miejscowych
nakładają na Gminę Mszana obowiązki realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
W związku z powyższym ustala się ﬁnansowanie za-

pisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy
w kwocie około 567 000,00 zł.
2. Ustala się, że źródłem ﬁnansowania inwestycji i zadań, o których mowa w ust. 1 będą:
1) środki własne gminy;
2) kredyt bankowy;
3) środki uzyskane z funduszy i programów rozwoju;
4) emisja obligacji komunalnych.
§ 2. Ustala się możliwość wykorzystania innych
źródeł środków ﬁnansowych nie wymienionych w §
1 ust.2, w tym również ﬁnansowania inwestycji ze
środków prywatnych.
§ 3. Wykonanie ﬁnansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

1705
UCHWAŁA NR 610/2010
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 621/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów,
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz przyjęcia regulaminu targowisk miejskich
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 11, art.18, ust. 2 pkt
8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi
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zmianami), art. 15, art.19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta
Siemianowic Śląskich uchwala:
§ 1. Zmienić treść zapisu § 2 Uchwały Rady
Miasta Nr 621/2005 Siemianowic Śląskich z dnia
27 października 2005 r., który przyjmie następujące
brzmienie:
1. Zarządzić na terenie miasta pobór opłaty
targowej w drodze inkasa przez prowadzących
targowiska tj. :
- targowisko ul. Dąbrowskiego – Pan Andrzej
Grela,
- plac targowy ul. Dąbrowskiego – Pan Piotr
Kowalik,
- targowisko Pl. 11 Listopada – Firma Usługowo- Handlowa „Sokół” S.C.
2. Poza targowiskami inkasa opłaty targowej
dokonywać będzie inkasent opłaty targowej Pan
Adam Józefczyk.
3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso dla dokonu-

Poz. 1705, 1706

jących poboru opłaty targowej w wysokości 10%
pobranej opłaty targowej.
4. Ustalić wynagrodzenie za inkaso dla dokonujących poboru opłaty targowej poza terenem
targowisk w wysokości 30% pobranej opłaty targowej.
§ 2. Tracą moc Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich: Nr 765/2006 z dnia 12 października
2006 r., Nr 31/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. oraz Nr
88/2007 z dnia 31 maja 2007 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich
Andrzej Gościniak

1706
UCHWAŁA NR XLIII/499/2010
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.
41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.) w związku z art.19 pkt.2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz .U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) Rada Miasta Ustroń uchwala:

Wczasowo Konferencyjny „Eltrans” 43-450 Ustroń
ul. Lipowa 20”
„44) Pana Marka Dębskiego” /Rezydencja Casablanca/

§ 1. W uchwale nr XXXIX/457/2009 Rady Miasta
Ustroń z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na
2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 ust. 1 punkty „34” i „44” otrzymują
brzmienie:
„34) Krzysztof Srokol /OWK Eltrans/ Ośrodek

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2) Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi
Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Malina
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UCHWAŁA NR XXXIII/321/10
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 24 lutego 2010 r.
trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji
oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych
i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilamowice,
prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 80 ust.4 oraz art./ 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
/ Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz
art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm./ Rada Miejska
w Wilamowicach uchwala, co następuje :
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje :
1. tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Wilamowice dla
zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy
Wilamowice przez podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego :
a) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli
specjalnych,
b) innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 14 a ust. 7
ustawy,
2. wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji dla których ustawa określa stawkę minimalną,
3. tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneﬁcjentów określonych
w pkt. 1.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) ustawie / bez bliższego jej określenia/ - należy
przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty / Dz. U. z 2004. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm./,
2) jednostce – należy przez to rozumieć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego,
o których mowa w § 1 pkt. 1,
3) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Wilamowice na zasadach
określonych w art. 90 ustawy i niniejszej uchwały,
dotację podmiotową / w rozumieniu art. 106 ust.
2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o ﬁnansach publicznych – Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm./, która przeznaczona jest na doﬁnansowanie
wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki / w tym
proﬁlaktyki społecznej/,

4) podstawie obliczania dotacji – należy przez to
rozumieć stałą kwotę roczną dla obliczania dotacji
na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to
kwotę odpowiednio stanowią :
a) w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola – zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy - wydatki
bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie
Gminy Wilamowice ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym że dla ucznia niepełnosprawnego
podstawą obliczania dotacji jest kwota przwidziana
na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wilamowice.
W przypadku braku na terenie gminy Wilamowice
przedszkola publicznego, podstawą obliczenia dotacji są wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu
na jednego ucznia na prowadzenie przedszkola
publicznego przez najbliższą gminę,
b) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej
niepubliczną formę wychowania przedszkolnego
w oparciu o art. 14 a ust. 7 ustawy – zgodnie z art.
90 ust. 2 d ustawy – wydatki bieżące ponoszone na
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wilamowice, a w przypadku
ucznia niepełnosprawnego- kwotę przewidzianą na
ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wilamowice.
W przypadku braku na terenie Gminy Wilamowice przedszkola publicznego, podstawą obliczania
dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego
ucznia na prowadzenie przedszkola publicznego
przez najbliższą gminę,
5) stawce dotacji - należy przez to rozumieć procent ustalony przez Radę Miejską w Wilamowicach
w niniejszej uchwale, który służy naliczaniu dotacji
należnej na jednego ucznia drogą przemnożenia
przez tę wielkość podstawy obliczenia dotacji,
6) dotacji należnej na jednego ucznia – należy
przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego
ucznia dotowanej jednostki równą podstawie obliczania dotacji, albo – w przypadkach określonych
ustawą – kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki ustalaną w wyniku przemnożenia
podstawy obliczenia dotacji przez stawkę dotacji,
7) dotacji należnej dla jednostki - należy przez
to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą
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do wypłaty na rzecz jednostki w roku kalendarzowym , ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji
należnej na jednego ucznia przez ilość uczniów
uczęszczających do dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w których
funkcjonowała jednostka.
§ 3. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także
przy obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia,
otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla sie do pełnych groszy.
Rozdział 2
Stawki dotacji
§ 4. Ustala się następujące stawki dotacji :
1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt. 1
lit. a uchwały – stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
organ dotujący,
2) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego
do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego
z § 1 pkt. 1 lit. b uchwały – stawka dotacji wynosi
100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,
3) na ucznia, innego niż uczeń z § 4 pkt. 1 uczęszczającego do przedszkola niepublicznego - stawka
dotacji wynosi 75% podstawy z § 2 pkt. 4 lit. a,
4) na ucznia, innego niz uczeń z § 4 pkt. 2 uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania
przedszkolnego z § 1 pkt. 1 lit. b – stawka dotacji
wynosi 40% podstawy z § 2 pkt. 4 lit. b,
Rozdział 3
Ustalanie i przekazywanie dotacji.
§ 5. 1. Warunkiem wypłaty dotacji dla niepublicznej jednostki rozpoczynającej działalność
w formie niepublicznego przedszkola lub innej
niepublicznej formie wychowania przedszkolnego
jest przekazanie do Burmistrza Wilamowic przez
osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą
niepubliczną jednostkę , najpóźniej do dnia 30
września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego :
1) dane o organie prowadzącym,
2) typ jednostki,
3) Regon jednostki,
4) NIP jednostki,
5) numer i datę wydania zaświadczenia w wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych oraz numer i datę decyzji o nadaniu
uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej,
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6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów wraz z określeniem przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu Gminy
Wilamowice uczęszczających do prowadzonego
przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej
formy wychowania przedszkolnego,
7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na rzecz której ma być przekazywana dotacja,
8) miesiąc , od którego jednostka rozpocznie
działalność.
- według załącznika Nr 1 do uchwały.
2. Warunkiem otrzymania dotacji przez jednostkę niepubliczną z budżetu Gminy Wilamowice
w kolejnych latach kalendarzowych jest przekazanie
przez osobę prowadzacą niepubliczną jednostkę
do Burmistrza Wilamowic wniosku o udzielenie
dotacji na rok kalendarzowy zawierającego dane,
o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 7, najpóźniej do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 6. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie dotacji rocznej z § 5 Burmistrz Wilamowic informuje
beneﬁcjenta o przewidywanej wysokości dotacji
należnej na jednego ucznia jednostki w roku budżetowym - do dnia 20 grudnia roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji.
§ 7. 1. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku
jej udzielania ustalana jest na podstawie informacji
o przewidywanej liczbie uczniów na ten miesiąc
zawartej we wniosku z § 5, a dla jednostek dotowanych w roku poprzednim na podstawie informacji
za grudzień roku poprzedniego składanej na zasadach i w formie określonej w ust.2.
2. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od jednostki
o faktycznej liczbie uczniów za miesiąc poprzedni
oraz przewidywanej liczbie uczniów na miesiąc
kolejny - przekazywanej do Burmistrza Wilamowic
do dnia 15-go każdego miesiąca na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.
3. W przypadku, gdy faktyczna liczba uczniów
uczęszczających w danym miesiącu do placówki
dotowanej odbiega od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji miesięcznej z ust. 1 i 2, kwota dotacji
na miesiac następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni,
z zastrzeżeniem § 8 i § 10.
§ 8. 1. W razie zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczenia dotacji dla jednostki
dotowanej, Burmistrz Wilamowic dokonuje weryﬁkacji kwoty dotacji należnej dla tej jednostki
i odpowiednio – o ustaloną różnicę – zwiększa lub
pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiace danego
roku kalendarzowego.
2. O weryﬁkacji kwoty dotacji należnej na ucznia
jednostki z ust.1 Burmistrz Wilamowic informuje pi-
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semnie osobę prowadzącą jednostkę w terminie do
końca miesiąca, w którym dokonano weryﬁkacji.

zany w piśmie z ust.3 w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pisma.

Rozdział 4
Rozliczanie dotacji

§ 10. 1. Organ prowadzący jednostkę, która
w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest w terminie do dnia 15-go miesiąca
następującego po miesiącu zakończenia działaności do przekazania informacji o :
1) faktycznej liczbie uczniów, którzy uczęszczali
do jednostki w poszczególnych miesiacach danego
roku,
2) wydatkach bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji
- na formularzu stanowiacym załącznik Nr 3 do
uchwały.
2. O wynikach rozliczenia dotacji Burmistrz Wilamowic powiadamia organ prowadzący z ust.1 do
dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu
złożenia informacji z ust.1.
3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Wilamowice z tytułu wyrównania dotacji należnej
przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki
w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia z ust. 2.
4. Dopłata do dotacji udzielonej przekazywana
jest na rachunek jednotki w terminie 21 dni od dnia
przekazania kompletnej informacji z ust. 1 pkt. 1 i 2.
Przed przekazaniem wyrównania dotacji należnej
Burmistrz Wilamowic ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących
poniesionych na jednostkę, jako wydatkach właściwych dla przeznaczenia dotacji.

§ 9. 1. Kwota dotacji udzielonej w roku kalendarzowym dla jednostki dotowanej podlega
rozliczeniu poprzez :
1) przedstawienie przez osobę prowadzącą
jednostkę do dnia15 stycznia następnego roku
budżetowego :
a) informacji o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego / weryﬁkacja
kwoty dotacji należnej/,
b) informacji rocznej o wydatkach bieżących
jednostki, w tym o wydatkach na które wykorzystano
dotację roczną, / właściwe rozliczenie wykorzystania
dotacji/ - sporządzona według wzoru na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.
2) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz
jednostki w roku budżetowym,
3) ocenę, czy poniesione wydatki z załącznika
Nr 3 są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem
dotacji,
4) ustalenie przypadajacej na rzecz Gminy Wilamowice należności z tytułu zwrotu dotacji , bądź
ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Wilamowice
z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę
między dotacją udzieloną a dotacją należną na rok
kalendarzowy.
2. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Burmistrz Wilamowic do dnia 1 lutego
roku następnego zawiadamia pisemnie osobę
prowadzacą jednostkę niepubliczną wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub potrąceń,
3. Ustalona kwota zobowiazania Gminy Wilamowice z tytułu wyrównania dotacji należnej
jednostce za rok kalendarzowy przekazywana jest
na jej rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia
przekazania zawiadomienia z ust.2.
4. Przed przekazaniem wyrównania dotacji
za rok budżetowy, o którym mowa w ust. 1 pkt.
4 Burmistrz Wilamowic ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących
przez jednostkę, właściwych dla przeznaczenia
dotacji. W przypadku stwierdzenia braku pokrycia
kwoty uzupełniającej dotację w wydatkach bieżących roku poprzedniego, kwota uzupełniająca
dotację podlega rozliczeniu wraz z dotacją na rok
bieżący.
5. O kwocie dotacji rocznej podlegającej zwrotowi na rzecz Gminy Wilamowice, jako dotacji
pobranej w wysokości wyższej niż wynikająca
z obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki
zgodne z przeznaczeniem dotacji, Burmistrz Wilamowic powiadamia osobę prowadzącą jednostkę
na zasadach z ust. 3.
6. Zwrot dotacji następuje na rachunek wska-

§ 11. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia
Gminy Wilamowice możliwości dochodzenia
zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości
podatkowej, na zasadach i w trybie przewidzanym
w odrębnych przepisach.
Rozdział 5
Kontrola wykorzystania dotacji.
§ 12. 1. Jednostka z § 1 pkt. 1, która otrzymała
dotację z budżetu Gminy Wilamowice na doﬁnansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym proﬁlaktyki społecznej,
może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o liczbie uczniów oraz
danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.
2. Pracownicy Urzędu Gminy Wilamowice upoważnieni przez Burmistrza Wilamowic do przeprowadzenia kontroli z ust. 1, maja prawo wstępu do
pomieszczeń jednostki dotowanej oraz wglądu
do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, ﬁnansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania.
3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli
przez pracownika Urzędu Gminy Wilamowice jest
imienne upoważnienie wydane przez Burmistrza
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określające :
1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej
kontrolę,
2) nazwę jednostki kontrolowanej,
3) zakres przedmiotowy kontroli, z uwzględnieniem ust. 1,
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.
4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się
dyrektora jednostki lub jego zastępcę oraz organ
prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie
przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.
5. W ramach dokumentacji okazywanej przez
jednostkę dotowaną, osoby kontrolujące mają
prawo żądać stosownych kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania
odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest
protokół podpisany przez obie strony, który po
jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana – wraz z poświadczeniem otrzymania
protokołu, a także jednostka kontrolująca.
7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do
jednostki skontrolowanej kierowane jest pisemne
wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć
stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie
danych o liczbie uczniów lub nieprawidłowości
w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu Gminy
Wilamowice lub kwoty zwrotu dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem. W wystapieniu
pokontrolnym , na tyle na ile to możliwe określa
się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
8. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor jednostki
lub organ prowadzący jednostkę, może skierować
pisemnie zastrzeżenia do Burmistrza Wilamowic.
9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze
stanem faktycznym lub interpretacji prawa zawartej
w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Wilamowic powiadamia
jednostkę lub organ prowadzący w terminie do 14
dni od otrzymania pisma z ust. 8.
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§ 13. 1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku :
1) uniemożliwienia przez jednostkę przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 12,
2) stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego
z wpisem do ewiedencji szkół i placówek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na
założenie szkoły lub placówki publicznej,
3) niezłożenia w terminie informacji, o której
mowa w § 7 ust. 2 i załączniku Nr 2 do uchwały,
4) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji ,
o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. b
- w postaci danych na druku załącznika nr 3 do
uchwały,
5) złożenia informacji, o której mowa w pkt. 3,
niezgodnej ze stanem faktycznym,
6) wykazania w rozliczeniu dotacji, o którym
mowa w pkt. 5 danych niezgodnych ze stanem
faktycznym,
7) stwierdzenia braku dokumentacji, o której
mowa w art. 90 ust. 3 f ustawy.
2. Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty transz
miesiecznych jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu , w którym zostaną usunięte
uchybienia określone w ust. 1.
Rozdział 6
Przepisy końcowe.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia jej ogłoszenia.
§ 17. Traci moc :
1. Uchwała Nr XXVII/238/05 Rady Miejskiej
w Wilamowicach z dnia 23 marca 2005r w sprawie
określenia zasad ustalania wysokości i udzialania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Peszel
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/321/10
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/321/10
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 lutego 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/321/10
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 lutego 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXV/351/10
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/321/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji
oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych
i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wilamowice,
prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty/ tj.
Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska
w Wilamowicach uchwala, co następuje :
§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/321/10 Rady Miejskiej
w Wilamowicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia
stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli
niepublicznych i innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy
Wilamowice, prowadzonych przez podmioty inne
niż jednostka samorządu terytorialnego dotychczasowy §2 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie :

sadach określonych w art.90 ustawy dotację
podmiotową ( w rozumieniu art.131 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych-Dz.U.
Nr 157, poz.1240 z późn.zmianami) oraz niniejszej
uchwały, która przeznaczona jest na doﬁnansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu
działalności w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki (w tym proﬁlaktyki społecznej)”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia.

§ 2. „pkt.3) dotacji-należy przez to rozumieć
udzielaną z budżetu Gminy Wilamowice na za-

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Peszel

1709
UCHWAŁA NR XLIV/548/2010
RADY MIASTA WISŁA
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów,
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art . 40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 15 i art.19
pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa
dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia

następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
– z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii

Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 104

– 7193 –

Europejskiej – wydanie specjalne (tekst jednolity
Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223,
poz. 1463) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.
U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz.
733, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr
104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635;
z 2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz.
745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209,
poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009r. Nr 18, poz.
97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466) oraz art.4 ust.1
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62, poz. 718) - Rada Miasta Wisły uchwala
co następuje:
§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób ﬁzycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, w każdym dniu,
w którym dokonują sprzedaży na targowiskach.
Wskazanie miejsca do handlu i poboru opłaty targowej dokonuje inkasent.
§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.
§ 3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od
należności przewidzianych w odrębnych przepisach
za korzystanie z urządzeń targowych oraz usług
świadczonych przez zarządcę placu targowego i niezależnie od opłaty za zajęcie pasa drogowego
§ 4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
na targowiskach przy ul. Kolejowej (oznaczonych
w załączniku nr 2) w następujący sposób:
1. przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez indywidualnych producentów
sprzedających wytwory swojej produkcji np: masło,
sery, śmietana, warzywa i owoce 4,- zł
2. przy dokonywaniu sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:
1) typu A 90,- zł
2) typu B 80.- zł
3. przy dokonywaniu sprzedaży ze stoiska, za
każdy m2 gruntu zajętego przez handlującego,
z zastrzeżeniem ust. 5: 6,- zł
4. przy sprzedaży z samochodu:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
za powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego,
z zastrzeżeniem ust. 5: 40,- zł
b) o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t, za
powierzchnię gruntu zajętą przez handlującego,
z zastrzeżeniem ust. 5: 50,- zł
5. przy dokonywaniu sprzedaży z samochodu
i stoiska opłatę targową pobiera się łącznie zgodnie
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ze stawkami określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 4.
6. Dzienne stawki opłaty targowej ustalone w
§ 4 ust. 2 obniża się o 50% w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
§ 5. Handel w pasie drogowym na ul. 1 Maja
od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania
z ul. Olimpijską oraz na Placu Hoffa (oznaczonym
w załączniku nr 2) jest możliwy wyłącznie podczas
organizowania kiermaszy, po uprzednim uzyskaniu
zgody na zajęcie pasa drogowego.
§ 6. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
w miejscach określonych w § 5 niniejszej uchwały
przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni
gruntu zajętego przez handlującego:
a) wyrobów twórczości ludowej określonej
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wyłącznie
w drewnianych pawilonach usytuowanym na pl.
Hoffa 5,- zł
b) pozostałych wyrobów rękodzielniczych 15,- zł
c) pozostałych artykułów i usług 30,- zł
2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej,
przy sprzedaży towarów i usług na ul. 1 Maja od
skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul.
Olimpijską, na ul. Stellera i na Pl. Hoffa, z zastrzeżeniem ust. 3, poza pasem drogowym, we wszystkie
dni roku, również w czasie kiermaszy, za stoisko,
za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez
handlującego 40,- zł
3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej,
przy sprzedaży przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz
wzdłuż ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul.
Stellera w pasie o szerokości 2m (oznaczonym
w załączniku nr 2), we wszystkie dni roku, również w czasie kiermaszy, za stoisko, za każdy m2
powierzchni gruntu zajętego przez handlującego
8,- zł
4. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej,
przy sprzedaży na parkingu od ulicy Kolejowej
(oznaczonym w załączniku nr 2), we wszystkie dni
roku, również w czasie kiermaszy, za stoisko, za
każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 40,- zł
§ 7. Handel na alejkach parkowych w Parku
im. Kopczyńskiego (oznaczonych w załączniku nr
3) może być prowadzony podczas organizowania
kiermaszy, a także innych imprez, za zgodą Burmistrza Miasta Wisły.
§ 8. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
w miejscach określonych w § 7 w następujący
sposób:
1) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze
stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego
przez handlującego 30,- zł
2) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze
stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego
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przez handlującego 40,- zł
3) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych
ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 20,- zł
§ 9. W okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej
dzienne stawki opłaty targowej określone w § 6 i
8 podwyższa się o 20%.
§ 10. Przy sprzedaży towarów i usług w innych
miejscach poza wymienionymi w § 5, § 6 ust. 2-4
i § 8 niniejszej uchwały pobiera się opłatę targową
na zasadach i wysokości jak na targowiskach przy
ul. Kolejowej.
§ 11. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej,
stosuje się stawkę wyższą.
§ 12. Dzienna stawka opłaty targowej nie może
przekroczyć kwoty z art. 19 ust. 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powołanej na wstępie.
§ 13. 1. Inkasentem opłaty targowej na targowiskach przy ul. Kolejowej oraz na parkingu od
strony ul. Kolejowej będzie na podstawie umowy
Klub Sportowy “Wisła – Ustronianka”.
2. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej na
targowiskach przy ul. Kolejowej oraz parkingu od
strony ul. Kolejowej wynagrodzenie w wysokości
80% od zainkasowanej kwoty.
3. Inkasentem opłaty targowej we wszelkich
miejscach poza wymienionymi w § 4 i § 6 ust. 4 będzie na podstawie umowy Wiślańskie Centrum
Kultury.
4. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej ustalonego w ust. 3 wynagrodzenie w wysokości 95%
od zainkasowanej kwoty.
§ 14. Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 15. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty
targowej:
1) sprzedaż na stoiskach wystawianych na
szkolnych imprezach plenerowych,
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2) muzykowanie i pokazy tańców, z wyłączeniem sprzedaży kaset, płyt z nagraniami,
3) sprzedaż na stoiskach wystawianych podczas
kiermaszy przez twórców posiadających legitymację twórcy ludowego,
4) sprzedaż produktów pszczelarskich w czasie
„święta miodu”.
§ 16. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/481/2009
Rady Miasta Wisły z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od
16 czerwca 2010 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach
ogłoszeń w Zarządach Osiedli.
Przewodniczący Rady
Tomasz Bujok
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Wykaz wyrobów twórczości ludowej:
- ręcznie wytwarzane wyroby garncarskie;
- ręcznie haftowane obrusy, serwety, chusty,
bieżniki itp.;
- koronki;
- wyroby kowalstwa artystycznego z pokazem;
- ręcznie wykonywane kwiaty i ozdoby: z bibuły,
papieru, drewna, suszu, słomy;
- obrazy malowane ręcznie na szkle, drewnie,
metalu, papierze, płótnie;
- rzeźby wykonywane ręcznie;
- ręcznie wykonane zabawki z gliny, papieru,
drewna, słomy;
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 104

– 7196 –

Poz. 1709

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/548/2010
Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
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1710
UCHWAŁA NR LI/644/10
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom ﬁzycznym
zakwaliﬁkowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie
– I etap pilotażowy Programu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr
181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.
974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku
z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o ﬁnansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146) oraz art. 403
ust. 2, art 400a ust. 1 pkt 5) i 21) ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr
138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056,
Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr
79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664,
z 2010 r., Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145) na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie - Rada Miejska
w Zawierciu - uchwala
§ 1. 1. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Zawiercie na prace modernizacyjne przysługuje
osobie ﬁzycznej, zwanej Inwestorem, zakwaliﬁkowanej do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej
Emisji dla Gminy Zawiercie – I etap pilotażowy
Programu, zwanym w dalszej części PONE.
2. Przyjmuje się realizację w I etapie pilotażowym PONE, 50 inwestycji z podziałem na
następujące warianty modernizacji źródeł ciepła:
1) Wariant 1 - Wymiana kotła na kocioł węglowy
- 25 inwestycji
2) Wariant 2 - Wymiana kotła na kocioł gazowy
– 4 inwestycje
3) Wariant 3 - Wymiana na kocioł węglowy +
kolektory słoneczne – 11 inwestycji
4) Wariant 4 - Wymiana na kocioł gazowy +
kolektory słoneczne - 2 inwestycje
5) Wariant 5 - Zabudowa kolektorów słonecznych do istniejących kotłów - 8 inwestycji
§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli określa

„Regulamin Modernizacji źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym realizowanej w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Zawiercie - I etap pilotażowy Programu” wraz
z załącznikami: Załącznik Nr 1 - Wniosek o udział
w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Zawiercie – I etap pilotażowy”, Załącznik
Nr 2 – „Oferta Wykonawcy”, stanowiący integralny
załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Kozieł
Załącznik
do Uchwały Nr LI/644/10
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
REGULAMIN MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA
W BUDOWNICTWIE INDYWIDUALNYM
REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
DLA GMINY ZAWIERCIE
– I ETAP PILOTAŻOWY PROGRAMU
§1. Deﬁnicje
1. Program – zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/
269/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia
2008 r. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Zawiercie”, zwany w dalszej części PONE.
2. Urząd – Urząd Miejski w Zawierciu.
3. Fundusz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
4. Operator - wybrany przez Gminę Zawiercie
podmiot posiadający upoważnienia Gminy Zawiercie do realizacji poszczególnych etapów PONE.
5. Budynek - w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
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dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku.
6. Inwestor – właściciel Budynku zlokalizowanego na terenie Gminy Zawiercie, który złożył Wniosek
oraz pozytywnie przeszedł etap Weryﬁkacji.
7. Wykonawca – ﬁrma instalacyjna zakwaliﬁkowana do Programu przez Operatora, dokonująca
wymiany i dostawy źródła ciepła, montażu i dostawy
układu solarnego zgodnie z zasadami Programu.
8. Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe centralnego
ogrzewania oraz inne źródła ciepła z możliwością
spalania odpadów stałych.
9. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone
w Programie - kocioł gazowy; węglowy na paliwo
stałe nowej generacji; układ solarny - dopuszczone
przez Operatora z wyłączeniem kotłów komorowych.
10. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa
w Programie składana przez Inwestora.
11. Weryﬁkacja – dokonanie oceny zgodności ze
stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym
Wniosku. Weryﬁkacja przeprowadzona zostanie w
Budynku Inwestora.
12. Wariant – zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych w Regulaminie.
13. Umowa – trójstronna umowa podpisywana
pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Operatorem
określająca warunki współpracy stron związanych
z realizacją Programu.
14. Lista Rankingowa – Lista Inwestorów po
pozytywnej Weryﬁkacji, mieszczących się w limitach określonych w par. 2 pkt. 5 Regulaminu na
dany kwartał.
15. Lista Rezerwowa – Lista pozostałych pozytywnie zakwaliﬁkowanych Inwestorów.
16. Kosztorys – kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawcę na zasadach określonych
rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
17. Koszty kwaliﬁkowane – zakres prac, na podstawie których ustalane jest doﬁnansowanie zadań
realizowanych w ramach Programu. Podstawą
opracowania zakresu Kosztów Kwaliﬁkowanych

Poz. 1710

jest Kosztorys.
18. Zakres modernizacji – wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, instalacja układu
solarnego - w ramach wybranego przez Inwestora
Wariantu.
§2. Cele Programu
1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz wyeliminowanie
możliwości spalania odpadów w paleniskach
domowych zlokalizowanych w Budynkach stanowiących własność Inwestora.
2. Cele Programu zbieżne są z Priorytetami
Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a w
szczególności:
1) Zasadami udzielania i umarzania pożyczek,
udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania
preferencyjnych kredytów i pożyczek.
2) Kryteriami wyboru przedsięwzięć ﬁnansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
3) Ogólnymi warunkami zawierania umów i
wypłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3. Program realizowany będzie poprzez:
1) wymianę urządzeń grzewczych, w tym stosowanie odnawialnych źródeł energii,
2) montaż układów solarnych współpracujących
z systemem c. w. u. lub c. o.
4. Zgodnie z Programem w 2010 r. przewiduje
się modernizację łącznie 50 Budynków.
5. Szczegółowa liczba i zakres termomodernizacji określona będzie każdorazowo w umowie
pożyczki i dotacji zawieranej corocznie pomiędzy
Urzędem a Funduszem.
§3. Forma i wysokość doﬁnansowania poszczególnych inwestycji
1. Każdy Inwestor może uzyskać doﬁnansowanie w ramach Programu w wysokości procentowej
nie przekraczającej wartości podanej w kolumnie
nr 6 poniższej tabeli, nie przekraczających kwot
ujętych w tabeli jako środki Urzędu (kolumna 7).
Tabela nr 1. Wysokość doﬁnansowania
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2. Wysokość doﬁnansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie
Kosztorysu uwzględniającego zakres Kosztów
Kwaliﬁkowanych szczegółowo określonych w § 6
ust. 1. Regulaminu.
3. Przedmiotem doﬁnansowania są Koszty
Kwaliﬁkowane poniesione w ramach podpisanej
Umowy.
4. Doﬁnansowaniem nie mogą być objęte prace
wykonane przed datą podpisania Umowy.
§4. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu
1. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa
Inwestorów w Programie jest Lista Rankingowa
uwzględniająca Wariant oraz kwartał realizacji
inwestycji.
2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest
złożenie Wniosku, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru
Wniosku zostanie podany do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Urzędu i Operatora, a
także na tablicach ogłoszeń Urzędu.
4. Obowiązuje zasada, że jedna osoba może
złożyć tylko jeden Wniosek.
5. Lista Rankingowa sporządzona będzie według
daty złożenia Wniosku. W przypadku Wniosków
złożonych w tym samym dniu decydować będzie
kolejność wpływu do Urzędu, co będzie potwierdzone w dzienniku podawczym Urzędu.
6. Osoby nie zakwaliﬁkowane na Listę Rankingową w danym kwartale ze względu na limity, o
których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, umieszczane będą na Liście Rankingowej na kwartał następny
z uwzględnieniem deklaracji złożonej we Wniosku
i zapisów ust. 5. Osoby te stanowią równocześnie
Listę Rezerwową dla Listy Rankingowej na kwartał,
na który pierwotnie złożony został Wniosek.
7. Miejsce na Liście Rankingowej nie może być
przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez
inne osoby.
8. W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście
Rankingowej na dany kwartał zostanie ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z Listy Rezerwowej
według odpowiedniego Wariantu.
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9. Operator na podstawie złożonego Wniosku
dokonuje Weryﬁkacji.
10. Wyboru Wariantu oraz Wykonawcy zadań
realizowanych w ramach Programu dokonuje Inwestor według deklaracji złożonej we Wniosku.
11. Inwestor przystępując do Programu, ma
obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich
informacji, związanych z jego realizacją, które może
uzyskać:
1) na stronie internetowej Operatora Programu/Urzędu;
2) w Punkcie Obsługi Klienta Operatora/Urzędu;
3) telefonicznie u Operatora/w Urzędzie.
§5. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie
1. Przystępując do Programu Inwestor zaświadcza, że:
1) jest właścicielem Budynku zlokalizowanego w
granicach Gminy Zawiercie i przedstawia Operatorowi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z
Księgi Wieczystej potwierdzający stan faktyczny,
2) w przypadku współwłasności – notarialnie
potwierdzone lub osobiste pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli
do reprezentowania Inwestora w ramach Programu,
3) w przypadku wariantów z wymianą źródła ciepła - posiada zainstalowane i pracujące w Budynku
Stare źródło ciepła na paliwo stałe,
4) w przypadku wariantu zabudowa układu
solarnego - posiada zainstalowane i pracujące
źródło ciepła, które służy także do przygotowania
ciepłej wody, posiadające certyﬁkat energetyczno-emisyjny (w przypadku kotłów na paliwa stałe
dokumentujący sprawność pieca wyższą lub równą
80%),
5) nie posiada drugiego źródła ciepła, za wyjątkiem kominka bez płaszcza wodnego i pieca
gazowego pracującego w instalacji c. w. u.,
6) posiada aktualną umowę na odbiór odpadów
komunalnych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich odbiór,
7) spełnia wymagania przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
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Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) w zakresie
odprowadzania nieczystości ciekłych.
2. Ponadto Inwestor oświadcza, że:
1) Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
2) nie został zobowiązany żadnym prawnym
dokumentem (projektem itp.) do zamontowania
ekologicznego źródła ciepła lub ocieplenia Budynku,
3) nie uzyskał jeszcze doﬁnansowania w ramach
Programu na modernizację innego Budynku.
3. Inwestor umożliwi dostęp Operatorowi/Urzędowi do Budynku celem przeprowadzenia Weryﬁkacji.
4. Inwestor zleci Operatorowi/Urzędowi wykonanie uproszczonego audytu energetycznego.
5. Inwestor zatwierdzi Kosztorys sporządzony
przez Wykonawcę.
6. Inwestor zawrze z Operatorem/Urzędem i
Wykonawcą Umowę na wykonanie prac modernizacyjnych.
7. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor
zapewni dostęp do Budynku osobom sprawującym
nadzór nad realizacją Programu, w szczególności
przedstawicielom Urzędu, Operatora lub Funduszu
celem przeprowadzenia kontroli.
8. Inwestor wpłaci w terminie na rzecz Wykonawcy zaliczkę przewidzianą Umową.
9. Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do modernizacji zgodnie ze wstępną opinią
kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni.
10. W przypadku wymiany Starego źródła ciepła na kocioł gazowy Inwestor zobowiązuje się do
przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności:
1) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź przebudowę wewnętrznej
instalacji gazowej wydanej przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w
Zawierciu,
2) przedłożenia informacji o przyjęciu przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych
wymienionych w ust. 10 pkt 1),
3) po zakończeniu zadania do zawiadomienia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o zakończeniu robót budowlanych wymienionych
w ust. 10 pkt 1).
11. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie dla
potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym
do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego
działania.
12. Umowy na wszystkie prace wyszczególnione w ramach danego Wariantu Programu zawarte
zostaną w obecności przedstawiciela Operatora/
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Urzędu, Inwestora oraz Wykonawcy.
13. Umowy związane z pełnym Zakresem modernizacji należy zawierać w tym samym czasie.
14. Zakres prac zrealizowanych w ramach
Programu będzie uzależniona od możliwości ﬁnansowych Urzędu i Funduszu.
15. Inwestor zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych
(t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dokonuje
rozliczenia ﬁnansowego związanego z udziałem w
Programie.
16. Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.
U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.) na Zakres modernizacji realizowanej przez Inwestorów w ramach
Programu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
17. Wszystkie prace realizowane w ramach danego Wariantu muszą być wykonane w tym samym
okresie rozliczeniowym ustalonym przez Fundusz.
18. W przypadku zbycia Budynku w okresie do
5 lat zobowiązania wynikające z zawartych Umów
przechodzą na kolejnych właścicieli Budynku.
19. Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu udziela Operator/Urząd.
§6. Zakres Kosztów Kwaliﬁkowanych
1. Zakres Kosztów Kwaliﬁkowanych wyszczególniony zostanie w Kosztorysie.
2. Koszty Kwaliﬁkowane stanowią w szczególności:
1) Dla kotłów c. o.:
– demontaż i utylizacja Starego źródła ciepła,
– zakup i montaż Nowego źródła ciepła,
– zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch,
pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c. o., zawór trój- /
czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół
rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny
do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład
kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.
2) Dla instalacji układu solarnego:
– zakup i montaż kolektora słonecznego próżniowego lub płaskiego,
– zakup i montaż niezbędnej armatury: zestaw
przyłączeniowy, podgrzewacz pojemnościowy,
czynnik grzewczy, zestaw mocujący do dachów skośnych / konstrukcja wolnostojąca do mocowania,
sterownik, pompa wymagana do prawidłowego
funkcjonowania i obiegu instalacji c.o. / c.w.u.,
naczynie wzbiorcze, zespół rurowy, izolacja rurociągów, osprzęt niezbędny do zainstalowania układu
solarnego, montaż.
3. W przypadku elementów nie wymienionych
powyżej zakres Kosztów Kwaliﬁkowanych będzie
każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności
od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.
4. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do
poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej
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realizacji Programu uznaje się za niekwaliﬁkowane.
Za koszty niekwaliﬁkowane uznaje się m. in.:
1) wykonanie projektu budowy lub projektu
przebudowy instalacji gazowej, wykonanego przez
ﬁrmę posiadającą stosowne uprawnienia,
2) uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych
Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia
rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.),
3) wykonanie przez Operatora uproszczonego
audytu energetycznego,
4) wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem
Programu, np. montaż naczynia zbiorczego,
montaż wkładu kominowego itp.,
5) zakup i montaż bojlera c.w.u. lub wymiennika
ciepła w przypadku montażu kotła węglowego lub
gazowego,
6) budowa, przebudowa i remont przewodu
kominowego,
7) zakup i montaż naczynia wzbiorczego w przypadku montażu kotła węglowego lub gazowego,
8) zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej – nie będącej elementem układu sterującego
bezpośrednio przy kotle, itp.
9) likwidacja pieców węglowych (kaﬂowych)
oraz wykonanie instalacji c.o. zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie wybranego
wariantu.
§7. Warunki dopuszczenia kotłów węglowych
do Programu
1. Urządzenie winno posiadać oznakowanie
potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi
wymaganiami, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (t. j. Dz.U.2004, Nr 204, poz. 2087 ze
zm).
2. W przypadku kotłów na paliwa stałe, emisja
zanieczyszczeń na poziomie: CO ≤ 3000 mg/m3,
SO2 ≤ 1000 mg/m3, NO2 ≤ 600 mg/m3 , Pył ≤ 150
mg/m3 , zanieczyszczenia organiczne TOC ≤ 100
mg/m3 16WWA wg EPA ≤ 5 mg/m3, b(a)P ≤ 100
µg/m3, sprawność cieplna ≤ 78 % - potwierdzone
dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji.
3. Dopuszczenie kotła do obrotu handlowego.
4. Konstrukcja kotła winna uniemożliwiać spalanie odpadów stałych.
5. Nie dopuszcza się do udziału w Programie
kotłów komorowych.
§8. Warunki uczestnictwa w Programie Wykonawcy modernizacji systemów grzewczych
1. Wykonawca modernizacji systemów grzewczych winien spełnić warunki określone w załączniku
nr 2 do Regulaminu.
2. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem
wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać
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wszystkich zaleceń i wymagań Operatora polegających na:
1) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,
2) terminowym wywiązywaniu się z Umów
podpisanych z Inwestorami i Operatorem,
3) zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i kultury osobistej kontaktów z klientem oraz
innymi podmiotami Programu.
3. Wykonawca zgadza się na udostępnienie
informacji dotyczących ﬁrmy, ilości dokonanych
montaży, ilości skarg, zażaleń i pochwał Operatorowi oraz Urzędowi. Operator sporządzi listę w/w
informacji, które będą dostępne na stronie internetowej i telefonicznie u Operatora oraz w Punkcie
Obsługi Klienta.
4. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i
techniczną dotyczącą Programu.
5. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu
Operator lub Urząd może wykluczyć Wykonawcę
z uczestnictwa w Programie.
§9. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu
1. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek
części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć
wszelkie koszty poniesione przez Operatora/Urząd
i Wykonawcę. Inwestor pokryje wszystkie koszty
pracy poniesione przez Operatora/Urząd do chwili
podpisania Umowy.
2. Podstawą roszczenia o którym mowa w ust.
1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Operatora.
3. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek
części Programu Operator bezpowrotnie skreśli
Inwestora z Listy Rankingowej bez możliwości
ponownego rozpatrzenia Wniosku.
4. W przypadku zaniechania w okresie do 5 lat
korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do
ogrzewania paliwem węglowym w poprzednim
systemie Inwestor zwróci koszty otrzymanego całkowitego doﬁnansowania uzyskanego w ramach
Programu wraz z ustawowymi odsetkami.
5. W przypadku usunięcia źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji Programu, w okresie
5 lat od odbioru końcowego robót związanych z
jego montażem, bądź zainstalowaniu dodatkowego
(drugiego) źródła ciepła w tymże okresie, Inwestor
zwróci kwotę doﬁnansowania wraz z ustawowymi
odsetkami.
6. Wykonanie innych Zadań modernizacyjnych
w obrębie Budynku nie związanych z realizacją
Programu w okresie 5 lat od odbioru końcowego
robót wymaga każdorazowo zgody Urzędu lub
Operatora. W przypadku samowolnego wykonania
prac stosowane będą konsekwencje wynikające z
treści ust. 5.
7. Nie przystąpienie Inwestora, mimo powiadomienia przez Operatora, do procedury związanej
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z realizacją w danym kwartale planowanych zamierzeń modernizacyjnych (co wynika z Listy
Rankingowej) spowoduje wykreślenie Inwestora
z Programu, bez możliwości ponownego rozpatrzenia Wniosku.
8. Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku
poddanych Weryﬁkacji spowoduje wykluczenie
Inwestora z Programu bez możliwości ponownego
rozpatrzenia Wniosku.
9. Operator w imieniu Urzędu ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił
warunków Umowy lub Regulaminu.
10. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać
nieprzekraczalnych terminów realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych przez
Operatora. Niedotrzymanie przez Inwestora określonych terminów może skutkować wykluczeniem z
Programu bez możliwości ponownego rozpatrzenia
Wniosku. Wyznacza się następujące terminy realizacji poszczególnych etapów:
1) 60 dni od daty Weryﬁkacji na dostarczenie
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dokumentacji wstępnej (odpis z Księgi Wieczystej,
karta inwentaryzacji, umowa na wywóz śmieci,
opinia kominiarska),
2) 30 dni od daty przedłożenia kompletnej
dokumentacji wstępnej na wybór Wykonawców,
przedłożenie Kosztorysów i podpisanie Umów.
11. Inwestor ma prawo do maksymalnie jednej
zmiany Wariantu i terminu kwartału realizacji Zadania modernizacji. Nie przystąpienie do realizacji
w zmienionym terminie, skutkuje wykluczeniem
Inwestora z Programu, z zastrzeżeniem ust. 1.
12. Wniosek o zmianę terminu lub Wariantu o
którym mowa w ust. 10 może nastąpić najpóźniej
do dnia Weryﬁkacji w formie pisemnej.
13. W przypadku zmiany terminu realizacji lub
Wariantu po dniu Weryﬁkacji Inwestor zostanie
przesunięty na koniec Listy Rezerwowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Kozieł
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Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego
Œl¹ski Urz¹d Wojewódzki w Katowicach
informuje, ¿e przyjmowane s¹ zg³oszenia na prenumeratê
Dziennika Urzêdowego Województwa Œl¹skiego.
Zg³oszenia proszê kierowaæ na adres:
Zak³ad Obs³ugi Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagielloñska 25.
Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespó³ ds. Poligraﬁi Zak³adu Obs³ugi
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagielloñska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 800 - 1500
Egzemplarze bie¿¹ce oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ w Zespole ds. Poligraﬁi
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagielloñska 25.

Informacje
o Dziennikach Urzêdowych
Województwa Œl¹skiego
znajduj¹ siê na stronie Internetowej
Œl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Katowicach
www.katowice.uw.gov.pl
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