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3113
UCHWA£A Nr XLI/589/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie zmiany uchwa³y nr IX/113/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zmienionej uchwa³¹ nr XIV/180/2003 Rady Miejskiej Ostrowa
Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2003 roku i uchwa³¹ XXIII/322/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 26 padziernika 2004 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku,
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami), uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. W §3 w ust. 1 Statutu Miasta zastêpuje siê s³owo
powo³an¹ s³owem utworzon¹.
W §26 ust. 2 pkt 2 zmienia siê dotychczasowy zapis na:
ustalenie terminu i miejsca obrad.
W §33 wprowadza siê ust. 2 w brzmieniu: Otwarcie sesji
nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady
formu³y: Otwieram
sesjê Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
W §33 dotychczasowy ust. 2 staje siê ustêpem 3.
§35 zostaje skrelony, a kolejne paragrafy zmieniaj¹ swoj¹
numeracjê.
W §76 ust. 2 wykreliæ s³owa: lub posiedzenia komisji
oraz lub przewodnicz¹cego komisji.

§2. Dotychczasowy za³¹cznik nr 8 Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zostaje uaktualniony ze stanem na dzieñ 30 maja 2006 roku:
- w rozdziale I. Jednostki bud¿etowe w poz. 11 zmienia siê
ulicê siedziby Przedszkola Publicznego nr 13 z ulicy Rejtana 54 na ulicê Bema 30,
- w rozdziale II. Instytucje kultury pod pozycj¹ 3 dopisuje siê
Ostrowskie Centrum Kultury przy ul. Wolnoci 2,
- w rozdziale III. Publiczne zak³ady opieki zdrowotnej w poz.
2 zmienia siê ulicê siedziby Orodka Profilaktyki i Terapii
Uzale¿nieñ z ulicy Kociuszki 14 na ulicê Szkoln¹ 24.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego i Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Topolan
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3114
UCHWA£A Nr XXXII/186/2006 RADY GMINY KACZORY
z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie gminy Kaczory.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Rada Gminy
Kaczory uchwala REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI
I PORZ¥DKU NA TERENIE GMINY KACZORY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Okrela siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy Kaczory a w szczególnoci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie nieruchomoci,
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych,
3) czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci oraz
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów,
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami,
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
7) wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej,
8) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) nieczystociach ciek³ych - nale¿y przez to rozumieæ cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
2) odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce
od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,
3) odpadach wielkogabarytowych - nale¿y rozumieæ odpady,
które ze wzglêdu na swoje rozmiary lub masê nie mog¹
byæ umieszczone w pojemnikach np. zu¿yte meble, urz¹dzenia domowe,

4) odpadach niebezpiecznych - rozumie siê przez to odpady
komunalne w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z pón. zm.),
5) odpadach biodegradalnych - nale¿y rozumieæ przez to
odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
6) stacjach zlewnych - nale¿y przez to rozumieæ instalacje
i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,
7) w³acicielach nieruchomoci - nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomoci¹,
8) zbiornikach bezodp³ywowych - nale¿y przez to rozumieæ
instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstania,
9) firmie wywozowej - nale¿y przez to rozumieæ zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê
posiadaj¹cego zezwolenie Wójta Gminy Kaczory na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³acicieli nieruchomoci lub w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych,
10) tereny przeznaczone do u¿ytku publicznego - s¹ to tereny
ogólne dostêpne, do których ka¿dy ma wstêp np. chodnik,
jezdnia, parking, plac, park, skwer, zieleniec itp.
11) selektywnym zbieraniu odpadów - rozumieæ nale¿y zbieranie okrelonych rodzajów odpadów do przeznaczonych
na nie pojemników lub worków,
12) zwierzêtach domowych - nale¿y rozumieæ zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub
innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
cz³owieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególnoci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, winki morskie,
ryby, ¿ó³wie hodowane w akwarium oraz inne zwierzêta
uznane za nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach
w celach niehodowlanych,
13) zwierzêtach gospodarskich - nale¿y rozumieæ zwierzêta
utrzymywane w celach hodowlanych e i produkcyjnych,
a w szczególnoci: konie, byd³o, winie, owce, kozy, kaczki,
gêsi, indyki, go³êbie, perliczki, strusie, króliki, ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich,
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14) zwierzêtach bezdomnych - rozumie siê przez to zwierzêta
domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y siê lub
zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie ma mo¿liwoci
ustalenia ich w³aciciela lub innej osoby, pod której opiek¹
trwale dot¹d pozostawa³y.
§3. Regulamin obowi¹zuje:
1) w³acicieli nieruchomoci,
2) kierowników budów,
3) jednostki u¿ytkuj¹ce tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej,
4) wszystkich korzystaj¹cych z terenów u¿ytku publicznego,
5) zarz¹dców ogródków dzia³kowych,
6) zarz¹dy dróg,
7) osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe i gospodarskie.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci
§4. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek utrzymania porz¹dku i czystoci na terenie nieruchomoci w tym tak¿e
nale¿ytego stanu sanitarnego i estetycznego.
§5. 1. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek utrzymania nale¿ytego stanu chodników, które przylegaj¹ do tych
nieruchomoci, w tym:
1) niezw³ocznego oczyszczenia chodników ze niegu i b³ota,
2) zwalczania go³oledzi na chodniku z zastrze¿eniem, ¿e
piasek u¿yty w tym celu winien byæ z chodnika usuniêty
niezw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,
3) bie¿¹cego usuwania z chodnika lici i b³ota,
4) bie¿¹cego usuwania z chodnika chwastów,
5) bie¿¹cego usuwania z chodnika piasku i innych zanieczyszczeñ , jeli chodnik jest utwardzony.
2. Realizacja obowi¹zków o których mowa w ust. l niniejszego paragrafu nie mo¿e powodowaæ zak³óceñ dla ruchu
pieszego w obrêbie chodnika i ruchu pojazdów na terenie
przylegaj¹cym do chodnika drogi.
§6. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do usuwania sopli lodowych i nawisów niegu z dachów niezw³ocznie
po ich pojawieniu siê.
§7. W³aciciele i zarz¹dcy nieruchomoci, które w ca³oci
lub w czêci s¹ terenami u¿ytecznoci publicznej maj¹ obowi¹zek ustawiania na tych terenach koszy na odpady sta³e.
§8. Za utrzymanie czystoci na terenie placu budowy
odpowiada wykonawca robót budowlanych.
§9. Utrzymanie porz¹dku, czystoci i w³aciwego stanu
bezpieczeñstwa dróg publicznych nale¿y do zadañ zarz¹dców
tych dróg.
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§10. Obowi¹zki w zakresie utrzymania nale¿ytego stanu
pobocza drogi oraz rowu przy tej drodze obci¹¿a ka¿dorazowo
zarz¹dcê tej drogi.
§11. Mycie samochodu na terenie nieruchomoci jest
mo¿liwe jedynie wtedy, gdy cieki gromadzone s¹ w sposób
wykluczaj¹cy ich przenikanie do zbiorników wodnych lub do
ziemi. Zabrania siê mycia samochodów na ulicach, placach i
terenach u¿ytecznoci publicznej.
§12. Dopuszcza siê wspólne korzystanie z pojemników
w³acicieli maksymalnie dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹ nieruchomoci je¿eli przynajmniej jeden z nich jest osob¹ samotn¹
lub jeli jest to ma³¿eñstwo w wieku powy¿ej 70 lat i osoby
te s¹ stron¹ jednej umowy zawartej z przedsiêbiorstwem
wywozowym.
§13. Organizatorzy imprez, zgromadzeñ i podobnych wydarzeñ o charakterze publicznym maj¹ obowi¹zek wyposa¿enia miejsc, w których siê one odbywaj¹ w odpowiedni¹ iloæ
koszy, pojemników lub kub³ów, a tak¿e w sanitariaty - o ile
czas trwania imprezy w danym miejscu przekracza 4 h. Po
zakoñczeniu imprezy, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 12 h
organizator zobowi¹zany jest do usuniêcia odpadów z terenu
na którym siê ona odbywa³a, a w przypadku zamiecenia
terenów przyleg³ych do usuniêcia odpadów tak¿e z tych
terenów.
§14. Osoby prowadz¹ce remonty lub budowy zobowi¹zane s¹ niezw³ocznie usuwaæ z terenu nieruchomoci materia³
rozbiórkowy i resztki materia³ów budowlanych, powsta³ych
w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.
§15. Przeterminowane leki od ludnoci zbierane s¹
w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach na
terenie gminy z zachowaniem odrêbnych przepisów.
§16. Odpady medyczne lub weterynaryjne powstaj¹ce
w zwi¹zku z prowadzeniem na terenie nieruchomoci dzia³alnoci w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie
mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych do zbierania
odpadów komunalnych. Zasady postêpowania z tymi odpadami okrelaj¹ przepisy odrêbne.
§17. Zobowi¹zuje siê w³acicieli pozbywaj¹cych siê nie
nadaj¹cych siê do u¿ytku, ch³odziarek, lodówek, klimatyzatorów i innych urz¹dzeñ ch³odniczych wyposa¿onych w agregaty ch³odnicze i zawieraj¹ce CPC i HCFC, do przekazywania ich
bezporednio do uprawnionego punktu skupu z³omu lub
uprawnionemu podmiotowi, który bêdzie raz w kwartale
zbiera³ z tak zwanej wystawki.
§18. Zu¿yte baterie, akumulatory i opakowania po rodkach ochrony rolin bêd¹ przyjmowane w punktach ich
sprzeda¿y i przekazywane do dalszego recyklingu.
§19. Zabrania siê spalania wszelkiego typu odpadów
zawieraj¹cych w swym sk³adzie substancje chemiczne np.
ró¿nego typu folie czy plastyki, trociny z lakierem lub inpregnatem, tekstylia , g¹bki, gumy, opony i podobne.
§20. Zabrania siê usuwania jakichkolwiek odpadów
z nieruchomoci do koszy ulicznych.
§21. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do udokumentowania i przechowywania przez okres jednego roku
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dokumentów wiadcz¹cych o korzystaniu z us³ug wykonywanych przez zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub
przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych do instalacji zbiorczej. Dokumenty te tj. umowy
i dowody p³acenia za us³ugi nale¿y okazaæ organom kontrolnym.
§22. Podczas odbioru nieczystoci sta³ych b¹d ciek³ych
z terenu nieruchomoci uprawniony podmiot pozostawia
w³acicielowi nieruchomoci dokument potwierdzaj¹cy - dowód usuwania nieczystoci. Nale¿y go zachowaæ i przedstawiæ w przypadku kontroli.
§23. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do przy³¹czenia siê do sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiornika
bezodp³ywowego nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego roku od
dnia przekazania do eksploatacji nowo pobudowanej lub
przebiegaj¹cej w pobli¿u nieruchomoci sieci kanalizacyjnej.
Obowi¹zkowej likwidacji nie podlegaj¹ jedynie szamba s³u¿¹ce do gromadzenia gnojowicy.
§24. W³aciciele nieruchomoci, którzy nie maj¹
mo¿liwoci pod³¹czenia siê do sieci kanalizacji sanitarnej, s¹
zobowi¹zani do jej wyposa¿enia w szczelne zbiorniki bezodp³ywowe o odpowiedniej pojemnoci lub alternatywnie
w przydomow¹ oczyszczalniê cieków.
§25. Gnojowica mo¿e byæ gromadzona wy³¹cznie w przeznaczonym do tego celu szczelnym zbiorniku zlokalizowanym
w obrêbie nieruchomoci i na terenie ogrodzonym. Sposób
postêpowania w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 26 lipca
2000 roku o nawozach i nawo¿eniu ( Dz.U. Nr 89, poz. 991
z pón .zm.).
§26. Zabrania siê zrzutu cieków komunalnych do sieci
kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, zbiorników
wodnych i gruntu.
§27. Szczelne zbiorniki bezodp³ywowe na cieki bytowe
podlegaj¹ obowi¹zkowi zg³oszenia tego zbiornika do ewidencji gminnej. Obowi¹zek taki ma ka¿dy posiadacz zbiornika
bezodp³ywowego i winien go zrealizowaæ w terminie jednego
miesi¹ca od momentu przyst¹pienia do eksploatacji zbiornika.
§28. Opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, w których
gromadzone s¹ cieki bytowe jest mo¿liwe wy³¹cznie za
porednictwem uprawnionych podmiotów posiadaj¹cych stosowne zezwolenie. Istnieje obowi¹zek zawarcia umowy na
opró¿nianie zbiorników.
ROZDZIA£ III
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomoci oraz na drogach publicznych
§29. 1. Odpady komunalne mog¹ byæ zbierane jedynie
w zamkniêtych i szczelnych pojemnikach (kontenerach) wy-
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³¹cznie do tego celu przeznaczonych oraz przeznaczonych do
tego celu workach.
2. W³aciciel nieruchomoci wyposa¿a je w pojemniki
(kontenery) w odpowiedniej liczbie i pojemnoci, gwarantuj¹cej ci¹g³oæ gromadzenia odpadów powstaj¹cych na terenie
nieruchomoci.
3. Odpady komunalne nale¿y gromadziæ w pojemnikach
lub kontenerach o minimalnej pojemnoci, uwzglêdniaj¹cej
nastêpuj¹ce normy:
1) dla budynków mieszkalnych - 20 l na mieszkañca, jednak
co najmniej jeden pojemnik 80 l na ka¿d¹ nieruchomoæ.
Dozwolone jest wspólne korzystanie kilku s¹siadów
z pojemników ubawionych razem lub jednego wiêkszego.
Objêtoæ ³¹czn¹ pojemników oblicza siê na podstawie
liczby mieszkañców. Obowi¹zek i odpowiedzialnoæ wynikaj¹ca ze wspólnego korzystania z pojemników ponoszone s¹ solidarnie,
2) dla szkó³ wszelkiego typu oraz przedszkoli - 3 l na ka¿dego
ucznia i pracownika,
3) dla lokali handlowych oraz punktów handlowych poza
lokalami - 50 l na ka¿de 10 m2 powierzchni ca³kowitej,
jednak co najmniej jeden pojemnik 80 l na lokal,
4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce
konsumpcyjne,
5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej
jeden pojemnik 80 l,
6) dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych - pojemnik 80 l na ka¿dych 10 pracowników,
7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno
³ó¿ko,
8) dla ogródków dzia³kowych - 20 l na ka¿d¹ dzia³kê w okresie
od 1 marca do 31 padziernika ka¿dego roku i 5 l poza tym
okresem,
9) dla dzia³ek rekreacyjnych - 20 l na ka¿d¹ dzia³kê w przypadku wspólnego korzystania z pojemników, natomiast
przy rozliczeniu indywidualnym co najmniej jeden pojemnik 80 l na ka¿d¹ dzia³kê - dot. okresu od 1 kwietnia do 30
wrzenia ka¿dego roku,
10) dla dzia³ek budowlanych od chwili rozpoczêcia budowy
- przynajmniej jeden pojemnik 80 l na ka¿d¹ dzia³kê.
4. W przypadkach okrelonych w ust. 3 pkt 3, jeli jest
prowadzona dzia³alnoæ spo¿ywcza lub gastronomiczna oraz
w ust. 3 pkt 4 i 5, nale¿y dodatkowo, na zewn¹trz poza
lokalem, ustawiæ dostateczn¹ liczbê koszy na odpady.
5. Do zbierania okresowo zwiêkszonych iloci odpadów
komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów,
mog¹ byæ u¿ywane odpowiednio oznaczone worki udostêpniane przez przedsiêbiorcê, z którym w³aciciel nieruchomoci zawar³ umowê o odbieraniu odpadów komunalnych.
6. Je¿eli przyjêta normatywna objêtoæ pojemników nie
wystarcza na przyjêcie zwiêkszonej iloci odpadów, nale¿y
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ustawiæ dodatkowe pojemniki lub zwiêkszyæ czêstotliwoæ
wywozu.
7. Odpady powsta³e w wyniku remontu i modernizacji
lokali, np. gruz, nale¿y gromadziæw specjalnych kontenerach,
uniemo¿liwiaj¹cych pylenie.
8. Pojemniki i inne urz¹dzenia do zbierania odpadów
powinny byæ ustawione w miejscach ³atwo dostêpnych, zarówno dla ich u¿ytkowników, jak i dla pracowników przedsiêbiorcy
prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów,
w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci
i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub osób trzecich.
9. Zabrania siê umieszczania w pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne: niegu, lodu, gor¹cego ¿u¿la
i popio³u, odpadów niebezpiecznych, medycznych oraz spalania odpadów komunalnych.
10. W miejscach publicznych (chodniki, place, parki, zieleñce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne nale¿y
gromadziæ w koszach ulicznych.
11. W³aciciele nieruchomoci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego, maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub obiektach odpowiedni¹ iloæ koszy na mieci.
12. Organizatorzy imprez masowych s¹ zobowi¹zani do
wyposa¿enia miejsca na którym ona siê odbywa, w jeden
pojemnik o pojemnoci 120 l na 50 osób uczestnicz¹cych
w imprezie oraz w szalety przenone w liczbie jeden szalet na
100 osób uczestnicz¹cych w imprezie, je¿eli czas jej nie
przekracza 4 godzin, jeli jest on d³u¿szy liczby te nale¿y
zwiêkszyæ o 50%. Organizatorzy imprezy s¹ zobowi¹zani
zawrzeæ umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie
pojemników i szaletów oraz ich opró¿nienie i uprz¹tniêcie.
13. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do prowadzenia selektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów: tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe, szk³o bia³e, szk³o kolorowe,
papier i makulaturê.
14. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Gminy dodatkowo w wyznaczonych miejscach ustawione s¹
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
15. Do selektywnego gromadzenia odpadów nale¿y stosowaæ pojemniki o nastêpuj¹cych ujednoliconych kolorach:
- niebieskim przeznaczonym na makulaturê,
- ¿ó³tym przeznaczonym na tworzywa sztuczne,
- zielonym przeznaczonym na szk³o kolorowe,
- bia³ym przeznaczonym na szk³o bia³e.
Pojemniki winny posiadaæ logo lub nazwê przedsiêbiorcy
prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów
i oznaczenia okrelaj¹ce rodzaj gromadzonych odpadów.
16. W miejscach, w których ze wzglêdów technicznych
wystêpuj¹ trudnoci w lokalizacji sta³ego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, dopuszcza siê stosowanie do gromadzenia odpadów worki foliowe. Kolor worka i oznaczenia na
nim umieszczone powinny spe³niaæ wymogi dotycz¹ce pojemników okrelone w ust. 15.
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17. Odpady z remontów powinny byæ gromadzone odrêbnie i wywo¿one przez firmê wywozow¹ na podstawie indywidualnego zg³oszenia w³acicieli nieruchomoci.
18. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów
kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji mo¿e odbywaæ siê na
terenie nieruchomoci, na której powsta³y, w sposób
nieuci¹¿liwy dla u¿ytkowników s¹siednich nieruchomoci.
19. Prowadz¹cy dzia³alnoæ gastronomiczn¹ i inne placówki zbiorowego ¿ywienia s¹ zobowi¹zane do wyposa¿enia
w pojemniki na odpady pokuchenne i podpisanie umowy
z podmiotem uprawnionym do odbioru tego typu odpadu.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz terenów do u¿ytku publicznego
§30. 1. Odpady komunalne, a tak¿e nieczystoci ciek³e
z nieruchomoci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³ywowe
powinny byæ usuwane z czêstotliwoci¹:
1) odpady - nie rzadziej ni¿:
a) raz na dwa tygodnie w budynkach jednorodzinnych,
b) raz na tydzieñ z budynków wielorodzinnych,
2) nieczystoci ciek³e - z tak¹ czêstotliwoci¹, by nie powodowaæ przepe³nienia zbiornika bezodp³ywowego.
2. Odpady z pojemników do segregacji odpadów powinny byæ usuwane z czêstotliwoci¹ dostosowan¹ do pojemnoci na te odpady. Niedopuszczalne jest by pojemniki te uleg³y
przepe³nieniu.
3. Odpady wielkogabarytowe nale¿y usuwaæ z nieruchomoci w terminach uzgodnionych z przedsiêbiorc¹.
4. Pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego powinny byæ opró¿niane
z czêstotliwoci¹ nie mniejsz¹ ni¿ raz na tydzieñ.
ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na
sk³adowiskach odpadów oraz iloci odpadów
wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia
zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione.
§31. System gospodarowania odpadami komunalnymi
musi zapewniaæ ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji, takich jak odpady zielone, odpady
z opakowañ papierowych, papier nieopakowaniowy, domowe odpady organiczne, kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%,
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w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995
4) zgodnie z treci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych latach wyselekcjonowaæ sporód odpadów komunalnych przekazywanych przez
jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz recyklingowi iloci
odpadów okrelone w poziomach selekcji zawartych
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.
ROZDZIA£ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami
§32. 1. Nie selekcjonowane odpady komunalne odbierane od w³acicieli nieruchomoci przez firmê wywozow¹ podlegaj¹ unieszkodliwianiu na Sk³adowisku Odpadów Komunalnych w K³odzie.
2. Nieczystoci ciek³e odebrane ze zbiorników bezodp³ywowych nale¿y odtransportowaæ do stacji zlewnej Oczyszczalni cieków w Kaczorach.
3. Na terenie gminy dopuszcza siê:
1) kompostowanie odpadów rolinnych powstaj¹cych na
terenie nieruchomoci we w³asnym zakresie i na w³asne
potrzeby lub spalania pozosta³oci rolinnych na terenie
nieruchomoci poza urz¹dzeniami i instalacjami do tego
przewidzianymi, o ile nie narusza to odrêbnych przepisów.
4. Osoby, które w wyniku dzia³alnoci zanieczyci³y drogi
lub inne tereny publiczne lub te¿ spowodowa³y ich uszkodzenie, zobowi¹zane s¹ do przywrócenia ich pierwotnego stanu.
5. W³aciciele lub zarz¹dcy piaskownic dla dzieci maj¹
obowi¹zek raz w roku dokonaæ wymiany piasku w okresie
wiosennym.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§33. 1. Kto utrzymuje zwierzêta, ma obowi¹zek zapewniæ
im pomieszczenia chroni¹ce je przed zimnem, upa³ami, opadami atmosferycznymi, z dostêpem do wiat³a dziennego,
umo¿liwiaj¹ce swobodn¹ zmianê pozycji cia³a, odpowiedni¹
karmê i sta³y dostêp do wody.
2. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i rodków ostro¿noci,
zapewniaj¹cych ochronê zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t,
a tak¿e do³o¿enia starañ, aby zwierzêta te nie by³y uci¹¿liwe
dla otoczenia.
3. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do
sprawowania nad nimi w³aciwej opieki, a w szczególnoci
nie pozostawiania ich bez dozoru.
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§34. 1. Do obowi¹zków w³acicieli utrzymuj¹cych zwierzêta domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
a) zarejestrowanie psa w Urzêdzie Gminy,
b) prowadzenie psa w miejscach publicznych na smyczy
oraz z obro¿¹ a w przypadku ras uznawanych za
agresywne - w kagañcu,
c) systematyczne szczepienie oraz posiadanie zawiadczenia o aktualnych szczepieniach,
d) przestrzeganie zakazu wprowadzania psów na place
zabaw, piaskownice dla dzieci, k¹pieliska, pla¿e oraz na
teren szkó³, przedszkoli, boisk szkolnych oraz do budynków u¿ytecznoci publicznej,
e) utrzymywanie psa w porze dnia na terenie posesji na
uwiêzi, natomiast w porze nocnej w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wydostanie siê psa poza jej granice oraz
dostêp do psa osóbtrzecich,
f) zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomoci
mo¿e mieæ miejsce w sytuacji, gdy nieruchomoæ jest
ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie
przez psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem,
g) op³acanie podatków od posiadanych psów,
h) pokrywanie kosztów utrzymania w³asnych psów
w schronisku dla zwierz¹t, w przypadku, gdy zostan¹
tam umieszczone po uprzednim schwytaniu ich
w miejscach publicznych bez opieki w³aciciela,
i)

w³aciciele psów ras niebezpiecznych, okrelonych
w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.
z 2003 r. Nr 77, poz. 687), s¹ zobowi¹zani do uzyskania
zezwolenia Wójta Gminy na prowadzenie hodowli oraz
trzymanie psów tych ras,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
a) utrzymywanie sta³ego i skutecznego dozoru,
b) nie dopuszczanie, aby stanowi³y one zagro¿enie dla
ludzi oraz zak³óca³y spokój i ciszê s¹siadom oraz najbli¿szemu otoczeniu,
c) dbanie, aby nie zanieczyszcza³y one miejsc publicznych,
d) natychmiastowe usuwanie, przez w³acicieli, zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe na
terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w
szczególnoci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp., nieczystoci te umieszczone w szczelnych, nie ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach, mog¹ byæ deponowane w komunalnych
urz¹dzeniach do zbierania odpadów,
e) nie wprowadzanie zwierz¹t domowych do budynków
u¿ytecznoci publicznej z wy³¹czeniem psów przewodników,
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f) zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne
jest wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy
w³aciciel ma mo¿liwoæ sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznanych za
agresywne.
2. Hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ spe³niaæ
wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta gospodarskie
na obszarach wy³¹czonych spod zabudowy.
3. Postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t domowych.
§35. 1. Zapewnienie opieki oraz wy³apywanie zwierz¹t
domowych i gospodarskich, które zab³¹dzi³y, uciek³y lub
zosta³y porzucone, nale¿y do zadañ w³asnych gminy.
2. Zasady postêpowania z bezdomnymi zwierzêtami na
terenie gminy reguluje odrêbna uchwa³a w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
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aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie stanowi³y uci¹¿liwoci dla w³acicieli nieruchomoci s¹siednich.
ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§37. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, co najmniej raz w roku w okresie miêdzy 15
kwietnia a 15 maja, deratyzacji na terenie nieruchomoci.
§38. 1. Dok³adny termin przeprowadzania obowi¹zkowej
deratyzacji Wójt Gminy podaje do wiadomoci poprzez obwieszczenie.
2. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, Wójt Gminy w uzgodnieniu
z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, okreli obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz termin
j ej przeprowadzenia.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aciciela nieruchomoci.
ROZDZIA£ X

§36. 1. Zakazuje siê chowu i utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach nieruchomoci zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.
2. Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej dopuszcza
siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod nastêpuj¹cymi
warunkami:
1) przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych i ochrony rodowiska,
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do
hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pón. zm.),
3) gromadzenie i usuwanie wytwarzanych podczas prowadzenia hodowli odpadów i nieczystoci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz w sposób nie powoduj¹cy zanieczyszczenia terenu nieruchomoci, jak równie¿ wód
powierzchniowych i podziemnych,
4) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie bêdzie powodowa³o uci¹¿liwoci, w szczególnoci zapachowych, ha³asu dla wspó³u¿ytkowników i u¿ytkowników nieruchomoci s¹siedzkich,
5) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oci co
najmniej 5 m od granicy nieruchomoci w taki sposób,

Postanowienia koñcowe
§39. Ka¿dego roku do 31 stycznia Wójt Gminy Kaczory
poda do publicznej wiadomoci uprawnione firmy do odbioru
odpadów z terenu gminy.
§40. Kto nie realizuje obowi¹zków okrelonych w Regulaminie podlega odpowiedzialnoci przewidzianej w art. 10
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i
porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008).
§41. 1. Do kontroli przestrzegania przez w³acicieli nieruchomoci przepisów zawartych w Regulaminie upowa¿nione
s¹ osoby legitymuj¹ce siê upowa¿nieniem wójta.
2. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek umo¿liwiæ
wstêp na teren nieruchomoci w celu przeprowadzenia kontroli wykonywania postanowieñ Regulaminu.
§42. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kaczory.
§43. Traci moc uchwa³a Nr XXI(29)1997 Rady Gminy
Kaczory z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie szczegó³owych
zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy
Kaczory.
§44. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Stefan Kowal
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UCHWA£A Nr XXVIII/217/2006 RADY GMINY BUDZYÑ
z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Budzyniu.
Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Budzyñ
uchwala statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Budzyniu.
ROZDZIA£ I

1) wykonuje wszystkie zadania okrelone w ustawie o wiadczeniach rodzinnych,
2) wykonuje wszystkie zadania okrelone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
3) wykonuje wszystkie zadania okrelone w ustawie o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej.
4. W realizacji swoich zadañ Jednostka cile wspó³dzia³a

Postanowienia ogólne
z:
§1. Jednostka bud¿etowa zwana dalej Jednostk¹ nosi
nazwê Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Budzyniu.
§2. 1. Siedzib¹ Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Budzyniu jest wie Budzyñ.
2. Jednostka dzia³a na terenie gminy Budzyñ.
§3. Podstawê prawn¹ funkcjonowania jednostki stanowi¹:
1) art. 20-22 ustawy o finansach publicznych,
2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pón. zmianami).
§4. 1. Przedmiotem dzia³alnoci Jednostki jest zaspokojenie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin oraz umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka i w miarê mo¿liwoci doprowadzenia do ¿yciowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze rodowiskiem.
2. Do podstawowych zadañ Jednostki nale¿y:
1) przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ przewidzianych
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej,
2) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowywanie niezbêdnej
infrastruktury spo³ecznej,
3) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia pomocy spo³ecznej,
4) pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspakajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,
5) prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako dzia³alnoci
zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.
3. Jednostka zajmuje siê tak¿e realizacj¹ ni¿ej wymienionych zadañ , a okrelonych wodrêbnych przepisach na podstawie udzielonych upowa¿nieñ:

1) Regionalnym Orodkiem Polityki Spo³ecznej,
2) Dziennym Domem Pomocy Spo³ecznej w Budzyniu,
3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
4) Powiatowymi Urzêdami Pracy,
5) Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Kas¹ Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego,
6) Organizacjami Pozarz¹dowymi, Kocio³ami, Pracodawcami, Osobami Fizycznymi i Prawnymi, S¹dami, Policj¹,
Szko³ami itp.
ROZDZIA£ II
Gospodarka finansowa
§5. Jednostka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
§6. Jednostka mo¿e na wydzielonym rachunku gromadziæ dochody w³asne przewidziane w ustawie o finansach
publicznych i w uchwale Rady Gminy Budzyñ.
§7. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansowa Jednostki ponosz¹ Kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym
G³ówny Ksiêgowy Jednostki.
§8. 1. Jednostka ma strukturê bezreferatow¹.
2. W Jednostce tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
1) kierownik,
2) g³ówny ksiêgowy,
3) pracownik socjalny d/s wiadczeñ rodzinnych,
4) pracownik socjalny d/s pomocy spo³ecznej,
5) pracownik socjalny d/s pomocy spo³ecznej,
6) podinspektor d/s dodatków mieszkaniowych i zaliczki alimentacyjnej.
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§9. 1. Jednostk¹ kieruje Kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Budzyñ.

§11. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania
pracowników Jednostki okrelaj¹ przepisy odrêbne.

2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika jest Wójt Gminy
Budzyñ.

ROZDZIA£ IV

§10. 1. Do zadañ Kierownika nale¿y w szczególnoci:

Postanowienia koñcowe

1) reprezentowanie Jednostki na zewn¹trz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i sk³adnikami
maj¹tku pozostaj¹cymi w dyspozycji Jednostki,
3) opracowywanie planów dzia³ania Jednostki i przekazywanie sprawozdañ z ich wykonania,
4) przekazywanie Wójtowi informacji na temat sytuacji finansowej i bie¿¹cej dzia³alnoci Jednostki.
2. W stosunkach z innymi podmiotami kierownik dzia³a
na podstawie pe³nomocnictwaudzielonego mu przez Wójta
Gminy Budzyñ.

§12. Zmiany niniejszego statutu wymagaj¹ uchwa³y Rady
Gminy Budzyñ.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Budzyñ i Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Budzyniu.
§14. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Zdzis³aw Rejek

3. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynnoci
w sprawach z zakresu prawa wobec pracowników Jednostki.

3116
UCHWA£A Nr XXX/199/2006 RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE
z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejsko- Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Mikstacie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz. 1591
z 2001 r. . ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. nr.64, poz. 593
z 2004 r. ze zmianami) Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co
nastêpuje:
§1. W Statucie Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Mikstacie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y nr XV/
94/2004 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 17 wrzenia 2004
r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmianê:
§1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
§10 pkt.7 otrzymuje brzmienie:
7. Zasady dzia³alnoci finansowej Miejsko-Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej reguluj¹ przepisy:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593, ze zmianami);

b) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, ze
zmianami);
c) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze
zmianami);
d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ
publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177, ze zmianami);
e) porozumienia w sprawie realizacji zadañ zleconych
w zakresie pomocy spo³ecznej oraz innych zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej zawartego pomiêdzy Miastem i Gmin¹ Mikstat a Wojewod¹ Wielkopolskim.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.
§3. Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. W³odzimierz Jarosz
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UCHWA£A Nr XXXIV/195/06 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Dobrzyca na okrêgi wyborcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) i art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 92 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1547 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. W podziale Gminy Dobrzyca na okrêgi wyborcze,
ustalonym uchwa³¹ Nr XXXIII/224/02 Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podzia³u Gminy Dobrzyca
na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu, wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w okrêgu wyborczym Nr 1:
a) rubryka okrelaj¹ca granice okrêgu wyborczego otrzymuje brzmienie:

a) rubryka okrelaj¹ca granice okrêgu wyborczego otrzymuje brzmienie:
So³ectwo Dobrzyca  Nowy wiat,
b) w rubryce okrelaj¹cej liczbê wybieranych radnych w
okrêgu wyborczym, liczbê 3 zastêpuje siê liczb¹ 1.
§2. Jednolity wykaz okrêgów wyborczych, ich granic i
numerów oraz liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu
z uwzglêdnieniem zmian, o których mowa 1, okrela za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y stanowi¹cy jej integracyjn¹ czêæ.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dobrzyca.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.

So³ectwo Dobrzyca, So³ectwo Strzy¿ew,
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak

b) w rubryce okrelaj¹cej liczbê wybieranych radnych
w okrêgu wyborczym, liczbê 3 zastêpuje siê liczb¹ 5.
2) w okrêgu wyborczym Nr 2:

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIV/195/06
Rady Gminy Dobrzyca
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u
Gminy Dobrzyca na okrêgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu.
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3118
UCHWA£A Nr XLVII/214/06 RADY GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu MGOPS w Odolanowie, przyjêtego uchwa³¹ Nr XXII/100/2004 Rady Gminy
i Miasta Odolanów z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 238 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249
poz. 2104 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W statucie MGOPS przyjêtym uchwa³¹ Nr XXII/100/
2004 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
- §1. otrzymuje brzmienie:
Orodek Pomocy Spo³ecznej dzia³a w szczególnoci na
podstawie:
1. Art. 20-22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249 poz. 2104
ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo³ecznej  (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami),
3. Niniejszego Statutu,
4. Aktów prawnych dla potrzeb pomocy spo³ecznej,
5. Upowa¿nienia Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27
stycznia 1998 r. w sprawie upowa¿nienia Kierownika Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy do prowadzenia postêpowania w sprawach dodatków mieszkaniowych i wydawania w tych sprawach decyzji,
6. Upowa¿nienia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie upowa¿nienia Kierownika Miejsko-Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej do prowadzenia postêpowania
w sprawach wiadczeñ rodzinnych i wydawania
w tych sprawach decyzji,

7. Upowa¿nienia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia
Kierownikowi Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej upowa¿nienia do wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy spo³ecznej nale¿¹cych do w³aciwoci gminy,
- §11. otrzymuje brzmienie:
Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Odolanowie prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
1. Czeki, przelewy i inne dokumenty obrotu pieniê¿nego i materia³owego, stanowi¹ce podstawê do otrzymania rodków pieniê¿nych podpisuje Kierownik
Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
oraz G³ówny Ksiêgowy Orodka Pomocy Spo³ecznej.
2. Orodek Pomocy Spo³ecznej mo¿e na wydzielonym rachunku gromadziæ dochody w³asne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i w
uchwale Rady Gminy i Miasta Odolanów.
3. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ Orodka Pomocy Spo³ecznej ponosz¹ Kierownik Orodka
Pomocy Spo³ecznej i w zakresie mu powierzonym
 G³ówny Ksiêgowy Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy i Miasta
w Odolanowie
() mgr Jan Prokop
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3119
UCHWA£A Nr L/605/2006 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 27 czerwca 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXXV/436/05 Rady Miasta Pi³y z dnia 28.06.2005r.
w sprawie nadania nowych nazw ulic i rond w Pile
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j .t. Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Dz.U.
Nr 80 poz. 717, Nr 12 poz. 1568, zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203 zm. 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441 zm.
2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128) Rada Miasta Pi³y uchwala, co
nastêpuje:
§1. W uchwale Nr XXXV/436/05 Rady Miasta Pi³y z dnia
28 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nowych nazw ulic i
rond w Pile skrela siê §2.

§2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y Nr XXXV/436/05
Rady Miasta Pi³y z dnia 28.VI.2005r. w sprawie nadania nazw
ulic i rond w Pile pozostaj¹ bez zmian.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miasta Pi³y
() Miros³awa RutkowskaKrupka

3120
UCHWA£A Nr L/606/06 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz.
1591, zm. 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Dz.U.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203 zm. 2005r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441 zm.
2006 r. Dz.U. Nr 17 poz.128 ) Rada Miasta Pi³y uchwala, co
nastêpuje:

§1. Dla drogi oznaczonej na za³¹czniku mapowym nr 1
ustala siê nazwê ulica Kalina.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miasta Pi³y
() Miros³awa RutkowskaKrupka
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3121
UCHWA£A Nr III/19/06 RADY GMINY W CHODZIE¯Y
z dnia 28 czerwca 2006r
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Chodzie¿y
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r . Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz 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)
oraz art. 20 ust. 2, art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr 249, poz.
2104 ,Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319.) Rada Gminy
w Chodzie¿y uchwala statut Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Chodzie¿y.
STATUT

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216 poz.
1826, z 2003 r. Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406,
z 2006 r. Nr 64 poz. 447, Nr 84 poz. 587),
5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45
poz. 319),
6) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wobec
d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz.U. Nr 86 poz. 732, Nr 164 poz. 1366),
7) innych w³aciwych aktów prawnych,
8) niniejszego Statutu.
§4. Orodek u¿ywa pieczêci z pe³nym adresem i w pe³nym
brzmieniu.

ROZDZIA£ I.
Postanowienia ogólne
§1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Chodzie¿y,
zwany dalej Orodkiem, jest bud¿etow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ gminy Chodzie¿ celem realizacji w³asnych i zleconych
gminie zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej, okrelonych
ustaw¹ z dnia 12 marca 2004r o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr
64, poz. 593)oraz innych ustawach okrelaj¹cych zadania
pomocy spo³ecznej i innych przepisach szczególnych.
§2. Terenem dzia³ania Orodka jest gmina Chodzie¿,
a jego siedzib¹ budynek Urzêdu Gminy.
§3. Orodek Pomocy Spo³ecznej dzia³ania w oparciu
o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005r Nr 172 póz 1441, Nr 175 poz. 1447, z 2006r
Nr 17 poz. 128),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273 poz. 2703,
z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366,
Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493),
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. owiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255, Dz.U. z 2004 r. Nr
35, poz. 305, Nr 64 poz. 593, Nr 192, poz. 1963, z 2005 r.
Nr 64 poz. 565, Nr 86 poz. 732, Nr 94 poz. 788, Nr 143 poz.
1199, Nr 233 poz. 1994, Nr 267 poz. 2260, z 2006 r. Nr 12
poz. 67),

§5. Orodek mo¿e u¿ywaæ nazwy skróconej GOPS
w Chodzie¿y.
ROZDZIA£ II
Cel i zadania Orodka
§6. 1. Podstawowym przedmiotem dzia³alnoci Orodka
jest realizacja zadañ w³asnych gminy oraz zadañ zleconych
wynikaj¹cych z:
1) ustawy o pomocy spo³ecznej,
2) ustawy o wiadczeniach rodzinnych,
3) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
4) ustawy o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
5) programy z zakresu pomocy spo³ecznej.
2. Orodek ponadto realizuje inne zadania na³o¿one przepisami ustaw odrêbnych.
ROZDZIA£ III
Zarz¹dzanie i Organizacja Orodka
§7. 1. Orodkiem kieruje kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Chodzie¿, który te¿ wykonuje pozosta³e
wynikaj¹ce z przepisów prawa obowi¹zki pracodawcy
w stosunku do kierownika Orodka.
2. Orodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.
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3. W ramach Orodka tworzy siê komórkê do realizacji
wiadczeñ rodzinnych.

2. Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka jest plan
dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

§8. Do obowi¹zków i uprawnieñ Kierownika Orodka
nale¿y w szczególnoci:

ROZDZIA£ V

- reprezentowanie Orodka na zewn¹trz;

Postanowienia koñcowe

- zapewnienie w³aciwej organizacji pracy Orodka, dokonywanie podzia³u zadañ dla poszczególnych stanowisk
pracy,

§11. W sprawach nie uregulowanych Statutem maj¹ zastosowanie w³aciwe przepisy prawa.

- podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych dotycz¹cych pracowników GOPS,

§12. Zmiany do Statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie
przewidzianym do jego uchwalenia.

- podejmowanie decyzji w sprawach dotycz¹cych merytorycznej dzia³alnoci Orodka w zakresie upowa¿nienia
udzielonego przez Wójta Gminy.

§13. Traci moc dotychczasowy statut Orodka nadany
uchwa³¹ Nr II/12/05 Rady Gminy w Chodzie¿y z dnia 30 marca
2005 r.

§9. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania
pracowników Orodka okrelaj¹ odrêbne przepisy.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Chodzie¿.

ROZDZIA£ IV

§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Gospodarka finansowa
Przewodnicz¹cy Rady
() Iwona Górska

§10. 1. Orodek pomocy spo³ecznej prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

3122
UCHWA£A Nr 208/XXXI/06 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach
Na podstawie art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Brzeziny uchwala statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach.
ROZDZIA£ I.
Postanowienia ogólne
§1. Jednostka bud¿etowa zwana dalej Jednostk¹ nosi
nazwê Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach.
§2. 1. Siedzib¹ Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
jest miejscowoæ Brzeziny.
2. Jednostka dzia³a na terenie gminy Brzeziny.
§3. Podstawê prawn¹ funkcjonowania Jednostki stanowi¹:

1) art. 20-22 ustawy o finansach publicznych;
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z pón. zm.);
3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tj.
Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pón. zm.) i akty
wykonawcze do ustawy;
4) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z pón. zm.);
5) ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wobec
d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 z pón. zm.).
§4. Przedmiotem dzia³alnoci Jednostki jest realizacja
zadañ w³asnych gminy oraz zleconych przez wojewodê
z zakresu pomocy spo³ecznej oraz wynikaj¹cych z odrêbnych
przepisów.
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ROZDZIA£ II
Gospodarka finansowa, organizacja
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§5. 1. Jednostka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.
2. Jednostka mo¿e na wydzielonym rachunku gromadziæ
dochody w³asne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i w uchwale Rady Gminy Brzeziny.
3. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ Jednostki
ponosi Kierownik Jednostki.
§6. Strukturê organizacyjn¹ oraz szczegó³owy zakres zadañ okrela regulamin nadany przez Kierownika Jednostki
i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
§7. 1. Jednostk¹ kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany
przez Wójta Gminy Brzeziny.
2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika jest Wójt.
§8. 1. Do zadañ Kierownika Jednostki nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie Jednostki na zewn¹trz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i sk³adnikami
maj¹tku pozostaj¹cymi w dyspozycji Jednostki,
3) opracowywanie planów dzia³ania Jednostki i przek³adanie
sprawozdañ z ich wykonania,
4) przekazywanie Wójtowi informacji na temat sytuacji finansowej i bie¿¹cej dzia³alnoci Jednostki,
5) sk³adanie Radzie Gminy Brzeziny corocznego sprawozdania z dzia³alnoci Jednostki oraz przedstawiania potrzeb
w zakresie pomocy spo³ecznej,

Poz. 3122

6) zapewnienie w³aciwej organizacji pracy Jednostki, dokonywanie podzia³u zadañ dla poszczególnych komórek
organizacyjnych i stanowisk pracy,
7) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych dotycz¹cych pracowników Jednostki,
8) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach w zakresie upowa¿nienia udzielonego przez Wójta Gminy Brzeziny,
9) podejmowanie innych koniecznych decyzji w sprawach
dotycz¹cych merytorycznej dzia³alnoci Jednostki.
2. W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik dzia³a
na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez Wójta.
3. Kierownik w imieniu Jednostki dokonuje czynnoci
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Jednostki.
§9. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania
pracowników Jednostki okrelaj¹ przepisy odrêbne.
ROZDZIA£ III
Postanowienia koñcowe.
§10. Traci moc uchwa³a nr 109/XVI/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Brzezinach (opublikowana w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego dnia 16 grudnia 2004 r. Nr 185, poz. 4204).
§11. Zmiany niniejszego statutu wymagaj¹ uchwa³y Rady
Gminy.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
() Stanis³aw Walaszczyk
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3123
UCHWA£A Nr XLII/326/06 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie okrelenia zasad, trybu umarzania wierzytelnoci i udzielania innych ulg
w sp³acie nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zm. 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 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006
r. Nr 17, poz. 128), oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104, zm. z 2006 roku Nr 45, poz. 319), Rada Gminy Czarnków
uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê zasady, tryb oraz organy uprawnione do
umarzania i udzielania innych ulg w sp³acie nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów  Ordynacja podatkowa - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Czarnków Nr XIX/131/
2004 r. z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie okrelania zasad,
trybu umorzenia wierzytelnoci i udzielania innych ulg
w sp³acie nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków
() Henryk Mietlicki

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLII/326/06
Rady Gminy Czarnków
z dnia 29 czerwca 2006 r.

ZASADY, TRYBU UMARZANIA NALE¯NOCI PIENIÊ¯NYCH, ODRACZANIA SP£ATY LUB ROZK£ADANIA
NA RATY, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIÊ PRZEPISÓW USTAWY  ORDYNACJA PODATKOWA,
1. Przez wierzytelnoæ rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz
z odsetkami oraz innymi nale¿nociami ubocznymi.
2. Wierzytelnoæ mo¿e byæ umorzona w ca³oci lub czêci
je¿eli:
a) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub miejsca jego pobytu
albo d³u¿nik zmar³, nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
b) nie ci¹gniêto jej w toku zakoñczonego postêpowania
likwidacyjnego lub upad³ociowego,
c) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom
d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w toku postêpowania maj¹cego na celu dochodzenie wierzytelnoci nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
e) pomimo zastosowania wszystkich mo¿liwych instrumentów prawnych w postêpowaniu windykacyjnym,
nale¿noci uleg³y przedawnieniu.

1. Umorzenie w przypadkach okrelonych w punkcie 2 b), c),
d) mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach
okrelonych w punkcie 2 a), b), d), e), - równie¿ z urzêdu.
2. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi
lub gospodarczymi - na wniosek d³u¿nika, mo¿e byæ
odroczony termin zap³aty, roz³o¿ona wierzytelnoæ na raty
w czêci lub ca³oci.
3. Wartoæ wierzytelnoci podlegaj¹cych umorzeniu przez
kierownika jednostki organizacyjnej od jednego zobowi¹zanego w ci¹gu roku nie mo¿e przekroczyæ kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego przez Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polski  Monitor Polski  do celów naliczania
odpisu na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych.
4. Wójt Gminy Czarnków - je¿eli wartoæ wierzytelnoci
przekracza kwotê, o których mowa w punkcie 5.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedk³adaj¹ Wójtowi Gminy Czarnków sprawozdania dotycz¹ce zakresu
umorzonych wierzytelnoci oraz udzielonych ulg w sp³a-
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cie. Sprawozdanie winno zawieraæ w szczególnoci okrelenia d³u¿nika i terminu p³atnoci wierzytelnoci oraz:
a) przy umarzaniu - kwotê podlegaj¹c¹ umorzeniu, tytu³
prawny powsta³ej wierzytelnoci podstaw¹ prawn¹
umorzenia,

Poz. 3123, 3124

6. Wójt Gminy Czarnków przedstawia Radzie Gminy informacjê w zakresie umorzonychwierzytelnoci oraz innych
ulg w terminach:
a) za pierwsze pó³rocze w informacji z przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze,

b) przy odroczeniu - kwotê podlegaj¹c¹ odroczeniu oraz
termin sp³aty odroczonej wierzytelnoci,

b) za rok w sprawozdaniu z wykonania bud¿etu.

c) przy roz³o¿eniu na raty - kwotê podlegaj¹c¹ roz³o¿eniu
na raty, liczbê rat, a tak¿e terminy p³atnoci i wielkoci
poszczególnych rat.

3124
UCHWA£A Nr XXVII/343/06 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubasz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 747, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr
80; poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 roku nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. nr 17, poz. 128 Rada Gminy
w Lubaszu uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê zmianê §15 pkt 3 Statutu Gminy
Lubasz, który otrzymuje brzmienie:

W celu realizacji zadañ so³ectwa, so³tys otrzymuje dietê
miesiêczn¹ w wysokoci 80,00 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubasz.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od opublikowania
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Bogus³aw Dymek
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3125
UCHWALA Nr XXVII/344/06 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napójów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
oraz poza miejscem sprzeda¿y i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napójów alkoholowych
na terenie gminy Lubasz w 2006 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku 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 art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz 1372 z 2003 r.
Nr 80 poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 99 poz. 1001, Nr 152, poz. 1597) Rada Gminy w Lubaszu
uchwala co nastêpuje:
§1. w uchwale nr XXII/296/05 z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alko-

holowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (za wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
oraz poza miejscem sprzeda¿y i ustalenia zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie gminy
Lubasz w 2006 roku skrela siê §3 pkt 2, 3 i 4 oraz §4 i §5.
§2. Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubasz.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Bogus³aw Dymek

3126
UCHWA£A Nr XXVII/354/06 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie nale¿noci
pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r., zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr
113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806 i 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 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz
art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104; zmiana Nr 169, poz.
1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy w Lubaszu
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Okrela siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Gminy Lubasz , do
których nie stosuje siê przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997
r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami),
odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty tych
wierzytelnoci- zwanych dalej nale¿nociami - od osób
fizycznych, osób prawnych a tak¿e jednostek organizacyjnych
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej - zwanych dalej d³u¿nikami.
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2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o nale¿nociach, nale¿y
przez to rozumieæ nale¿noæ pieniê¿n¹ wymienion¹ w pkt 1
przypadaj¹c¹ od jednego d³u¿nika wraz z nale¿nymi odsetkami i kosztami dochodzenia tych nale¿noci.
§2. 1. Nale¿noæ podlega umorzeniu, je¿eli jej wysokoæ
nie przekracza kosztów op³at pocztowych zwi¹zanych z jej
dochodzeniem.
2. Nale¿noæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub czêci
je¿eli:
1) nale¿noci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
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§3. 1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem
d³u¿nika lub interesem publicznym, Wójt Gminy na wniosek
d³u¿nika mo¿e odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci
nale¿noci lub roz³o¿yæ jej p³atnoæ na raty, bior¹c pod uwagê
mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej.
2. Od nale¿noci, której termin zap³aty odroczono lub
któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za
okres od dnia rozstrzygniêcia do up³ywu terminu zap³aty
okrelonego przez organ uprawniony.

2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c maj¹tku,

3. Je¿eli d³u¿nik nie uici w terminie lub w pe³nej okrelonej wysokoci rat nale¿noci, pozosta³a do sp³aty nale¿noæ staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi
odsetkami, o których mowa w pkt 2.

3) ci¹gniêcie nale¿noci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,

§4. Umorzenie nale¿noci oraz udzielenie ulg wymienionych w §1 wymaga formy pisemnej organu uprawnionego.

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.

§5. Organem uprawnionym do umarzania, odraczania i
rozk³adania na raty nale¿noci pieniê¿nych, do których nie
stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, jest
Wójt Gminy Lubasz.

3. Umorzenie nale¿noci w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego zobowi¹zane s¹ inne osoby, mo¿e nast¹piæ
tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.

§6. Wójt Gminy przedstawia informacjê dotycz¹c¹ zakresu udzielonych ulg na Sesji Rady Gminy ³¹cznie z materia³em
sprawozdawczym z wykonania bud¿etu gminy wg stanu na
dzieñ 30 czerwca i 31 grudnia ka¿dego roku.

4. Umorzenie w przypadku okrelonym w pkt 1 nastêpuje
z urzêdu.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubasz.

5. Umorzenie w przypadku okrelonym w pkt 2 ppkt 3
mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okrelonych w pkt 2 ppkt 1,2,4 na wniosek d³u¿nika lub z urzêdu.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Bogus³aw Dymek
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UCHWA£A Nr XXXVII/302/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (t. j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008), po
zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Rada Miejska Ostrzeszów uchwala Regulamin
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy
Ostrzeszów o nastêpuj¹cym brzmieniu:

waæ obowi¹zki w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku,
przy czym:
-

na terenie budowy wykonywanie obowi¹zków w³aciciela nieruchomoci nale¿y do wykonawcy robót budowlanych;

-

na terenie wydzielonym krawê¿nikiem lub oznakowaniem poziomym oraz na przystankach komunikacyjnych obowi¹zki uprz¹tniêcia i pozbycia siê b³ota,
niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ, nale¿¹ do przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji
publicznej;

-

na drogach publicznych obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku, a tak¿e zbieranie i pozbywanie siê
odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego
przeznaczonych oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, pozbywanie siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych z chodników przez w³acicieli nieruchomoci przyleg³ych do drogi publicznej,
uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli zarz¹d drogi pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów na
takim chodniku, nale¿¹ do zarz¹du drogi;

-

na terenach pozosta³ych obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku nale¿¹ do gminy, do obowi¹zków gminy
nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli gmina
pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym
chodniku i utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Okrela siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów, a w
szczególnoci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie nieruchomoci;
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych;
3) czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci oraz
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe;
7) wymagania odnonie utrzymania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
ROZDZIA£ II
Definicje
§2. Ilekroæ w regulaminie mowa jest o:
1) W³acicielu nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych, oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomociami maj¹ce obowi¹zek realizo-

2) Odpadach komunalnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e
odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu
na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów
powstaj¹cych w gospodarstwach domowych.
3) Odpadach niebezpiecznych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a wiêc np.: baterie,
akumulatory, wietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, rodków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania
po rodkach ochrony rolin i nawozach, opakowania po
aerozolach, zu¿yte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO,
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jednostkami wdra¿aj¹cymi system gospodarki przeterminowanymi rodkami farmaceutycznymi s¹ gminy;
4) Odpadach komunalnych du¿ych  nale¿y przez to rozumieæ odpady, które nawet po rozdrobnieniu nie mog¹ byæ
swobodnie umieszczone w typowych pojemnikach ze
wzglêdu na swoje rozmiary lub masê.
5) Zbieraniu odpadów  nale¿y przez to rozumieæ ka¿de
dzia³anie, w szczególnoci umieszczanie w pojemnikach,
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania.
6) Sk³adowisku odpadów komunalnych  nale¿y przez to
rozumieæ obiekt budowlany przeznaczony do sk³adowania
odpadów. Miejskie sk³adowisko odpadów komunalnych
sta³ych mieci siê w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej.
7) Stacji zlewnej  nale¿y przez to rozumieæ instalacje
i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków, s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia. Miejska stacja zlewna mieci siê na terenie oczyszczalni cieków w Rojowie.
8) Zbiorniku bezodp³ywowym  nale¿y przez to rozumieæ
instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania.
9) Podmiotach uprawnionych - spó³ki gminne i podmioty
uprawnione w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoci ciek³ych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich
czêci;
10) Obiektach u¿ytecznoci publicznej i obs³ugi ludnoci
 rozumie siê przez to urzêdy organów administracji,
zak³ady opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej, szko³y
i placówki w rozumieniu przepisów o systemie owiaty,
placówki kulturalno-owiatowe.
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nionemu przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/
w³acicieli lokali, odpadów; indywidualne konta nie s¹
prowadzone dla w³acicieli nieruchomoci prowadz¹cych
na nich dzia³alnoæ gospodarcz¹; je¿eli na terenie nieruchomoci w³aciciel zamieszkuje i prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹, jest zobowi¹zany podpisaæ z podmiotem
uprawnionym dwie odrêbne umowy i do odrêbnych urz¹dzeñ sk³adaæ odpady komunalne;
14) Górnych stawkach op³at  nale¿y przez to rozumieæ górne
stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci
lub najemców/w³acicieli lokali za us³ugi, podmiotów
uprawnionych, w zakresie pozbywania siê zebranych na
terenie nieruchomoci odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych;
15) Stawkach op³at  nale¿y rozumieæ przez to wysokoæ op³at
uiszczanych przez w³aciciela nieruchomoci lub najemcê/
w³aciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu do odbioru
odpadów komunalnych, przeliczonych na jedn¹ zamieszka³¹ osobê w skali roku i miesi¹ca, których wysokoæ
skalkulowana jest z uwzglêdnieniem: iloci wytwarzanych
przez jedn¹ osobê odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, sk³adowania, spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów, nie wy³¹czaj¹c kosztów budowy instalacji, urz¹dzeñ
i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamkniêcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz ewentualnych odszkodowañ wynik³ych z faktu realizacji obiektu
lub kosztów zabezpieczenia roszczeñ; podmiot uprawniony zobowi¹zany jest do pomniejszania stawek op³at
o wp³ywy uzyskiwane z op³at produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
wp³ywy uzyskane na mocy umów podpisanych z organizacjami odzysku, wp³ywy uzyskane ze sprzeda¿y niektórych surowców wtórnych oraz wp³ywy uzyskane od samorz¹du z tytu³u dop³at do selektywnej zbiórki i odbioru; iloæ
odpadów wytwarzanych w przeci¹gu roku przez jedn¹
osobê, oszacowana jest osobno dla obszarów wsi i miast,
przy czym pierwsze oszacowanie dokonane zosta³o
w oparciu o dane zawarte w KPGO;
-

stawka op³aty jest naliczana na ka¿d¹ z osób faktycznie zamieszkuj¹cych nieruchomoæ; ustalenie
faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu
o ewidencjê ludnoci, a gdy stan faktyczny lub
deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu
o owiadczenia w³acicieli weryfikowane wywiadem rodowiskowym; nieruchomoci o charakterze letniskowym, s³u¿¹ce pobytowi czasowemu, s¹
traktowane jako zamieszka³e sezonowo, a ich w³aciciele maj¹ obowi¹zek uiszczaæ op³atê za ca³y
czas trwania sezonu jaki w danym regionie obowi¹zuje, odniesion¹ do iloci osób, dla której pobytu
nieruchomoæ jest przystosowana;

-

w stawce op³aty wkalkulowane s¹ koszty odbioru
i kompostowania odpadów zielonych pochodz¹cych z nieruchomoci posiadaj¹cych ogród nie
wiêkszy ni¿ najni¿sza przeciêtna wielkoæ ogrodu
w której z miejscowoci gminy; w³aciciele ogrodów wiêkszych s¹ obowi¹zani uiciæ op³atê propor-

11) Najemcy/w³acicielu lokalu  nale¿y przez to rozumieæ
najemców lub w³acicieli lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, którzy w celu posiadania mo¿liwoci uzyskania
indywidualnych zni¿ek w op³atach za selektywny odbiór
odpadów, podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
12) Umowach  nale¿y przez to rozumieæ umowy podpisane
z podmiotem uprawnionym przez w³acicieli nieruchomoci oraz najemców/w³acicieli lokali;
13) Indywidualnych kontach  nale¿y przez to rozumieæ prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów z w³acicielami nieruchomoci lub najemcami/w³acicielami
lokali, w którym na bie¿¹co odnotowywana jest masa
wyselekcjonowanych i przekazanych podmiotowi upraw-
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cjonalnie wy¿sz¹; w stawce op³aty wkalkulowane
s¹ równie¿ koszty odbioru odpadów budowlanych
z remontów, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowê; odbiór odpadów budowlanych
z pozosta³ych remontów podlega odrêbnej op³acie;
16) Stawkach op³at za m3  nale¿y przez to rozumieæ stawki
op³at odniesione do jednostki objêtoci odpadów; w oparciu o nie oraz o objêtoæ koniecznych do ich zebrania
urz¹dzeñ, a wiêc pojemników i kub³ów na odpady, naliczane bêd¹ op³aty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomoci nie bêd¹cych mieszkalnymi, których w³acicielami s¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹
oraz inne podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej, instytucje, niebêd¹ce mieszkañcami;
17) Zni¿kach w op³atach  nale¿y przez to rozumieæ zni¿ki,
w stosunku do górnych stawek op³at, udzielane w roku
nastêpnym, w³acicielom nieruchomoci oraz najemcom/
w³acicielom lokali, w zamian za zarejestrowan¹ na indywidualnych kontach, masê odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny w roku poprzednim;
-

wysokoæ zni¿ek uzale¿niona jest od osi¹gniêtego,
w sposób indywidualny, poziomu selekcji; maksymalna wysokoæ zni¿ek udzielana jest w³acicielom
nieruchomoci oraz najemcom/w³acicielom lokali,
w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki
i odbioru;

-

zni¿ki w op³atach s¹ udzielane za uzyskanie nastêpuj¹cych rednich poziomów selekcji:

-

od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego
w danym okresie w gminnym planie gospodarki
odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru
- zni¿ka w wysokoci 20% od pe³nej op³aty za
odbiór odpadów nieselekcjonowanych,

-

od 76% do 99% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci
30%,

-

od 100% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci 40%;

-

zni¿ki nie przys³uguj¹ podmiotom gospodarczym
przekazuj¹cym podmiotowi uprawnionemu do
odbioru odpady komunalne;

18) Poziomach selekcji - nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z docelowymi zapisami KPGO, ¿e w kolejnych latach
gminy powinny od jednej osoby odbieraæ selektywnie
nastêpuj¹ce iloci odpadów:
a) kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji:
-

w miastach w roku 2006  5 kg, w 2007  15 kg,
w 2008  30 kg, w 2009  45 kg, w 2010  60
kg,

Poz. 3127

-

na wsi w roku 2006  2 kg, w 2007  4 kg, w 2008
 7kg, w 2009  10 kg, w 2010  13 kg;

b) opakowañ z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami:
-

w miecie w roku 2006  59 kg, w roku 2007
 108 kg,

-

na wsi w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007  36
kg;

c) odpadów wielkogabarytowych:
-

w miecie w roku 2006  6 kg, w roku 2007
 8 kg, w roku 2008  10 kg, w roku 2009  12
kg, w roku 2010  15 kg, w roku 2011  17 kg,
w roku 2012  19 kg, w roku 2013  20 kg, w roku
2014  21 kg,

-

na wsi w roku 2006  4 kg, w roku 2007  5 kg,
w roku 2008  6 kg, w roku 2009  8 kg, w roku
2010  10 kg, w roku 2011  11 kg, w roku 2012
 12 kg, w roku 2013  13 kg, w roku 2014  14
kg;

d) odpadów budowlanych:
-

w miecie w roku 2006  9 kg, w roku 2007
 14 kg, w roku 2008  20 kg, w roku 2009  26
kg, w roku 2010  32 kg, w roku 2011  39 kg,
w roku 2012  46 kg, w roku 2013  54 kg, w roku
2014  62 kg;

-

na wsi w roku 2006  9 kg, w roku 2007  14 kg,
w roku 2008  20 kg, w roku 2009  26 kg, w roku
2010  32 kg, w roku 2011  39 kg, w roku 2012
 46 kg, w roku 2013  54 kg, w roku 2014  62
kg;

e) odpadów niebezpiecznych:
-

w miecie w roku 2006  0,45 kg, w roku 2007
 0,70 kg, w roku 2008 -0,95 kg, w roku 2009
 1,2 kg, w roku 2010  1,5 kg;

-

na wsi w roku 2006  0,3 kg, w roku 2007  0,8
kg, w roku 2008  1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg,
w roku 2010  2,4 kg;

19) rednim poziomie selekcji  nale¿y przez to rozumieæ
redni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych przez w³aciciela nieruchomoci lub najemcê/w³aciciela lokalu poziomów selekcji dla, wymienionych w pkt 18 poszczególnych strumieni
odpadów podlegaj¹cych selekcji; obliczana jest ona jako
suma procentowych wartoci uzyskanych w poszczególnych strumieniach wyników selekcji zaplanowanych na
dany rok, podzielona przez iloæ strumieni czyli piêæ
i podzielona przez iloæ zamieszka³ych na terenie nieruchomoci osób, a wiêc:
(A+B+C+D+E)*100 / 5*F

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

 13530 

A- iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów kuchennych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,
B- iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych
dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,
C- iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów wielkogabarytowych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
D- iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów budowlanych
dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,
E- iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych
dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,
F- iloæ osób zamieszka³ych na terenie nieruchomoci;
20) Odpadach ulegaj¹cych biodegradacji  nale¿y przez to
rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone oraz z drewna,
21) Odpadach zielonych  nale¿y przez to rozumieæ frakcjê
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych
w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
22) Odpadach opakowaniowych  nale¿y przez to rozumieæ
opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze
szk³a, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
23) Odpadach budowlanych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹
w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne;
24) GPZON  Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,
25) PZZS  Punkt Zbierania Zu¿ytego Sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego,
26) Sprzêcie elektrycznym i elektronicznym nale¿y przez to
rozumieæ  urz¹dzenia, których prawid³owe dzia³anie jest
uzale¿nione od dop³ywu pr¹du elektrycznego lub od obecnoci pól elektromagnetycznych, oraz mog¹cych s³u¿yæ
do wytwarzania, przesy³u lub pomiaru pr¹du elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do
u¿ytku przy napiêciu elektrycznym nie przekraczaj¹cych
1.000 V dla pr¹du zmiennego oraz 1500 V dla pr¹dy
sta³ego,
27) Harmonogramie  nale¿y przez to rozumieæ harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta
i Gminy Ostrzeszów stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
28) Zabudowie wielorodzinnej  nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejciach, licz¹cymi wiêcej ni¿ trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piêtro),
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które mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ i w ten sposób tworzyæ
zabudowê z wieloma wejciami;
29) Zabudowie jednorodzinnej  nale¿y przez to rozumieæ
budynki wolnostoj¹ce z jednym wejciem, mieszcz¹ce co
najwy¿ej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie
szeregowej, budynki wolnostoj¹ce z dwoma wejciami,
mieszcz¹ce co najwy¿ej kilkanacie lokali mieszkalnych,
licz¹ce do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piêtro) plus poddasze u¿ytkowe;
30) Chowie zwierz¹t  rozumie siê przez to wszelkie formy
posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³
prawny oraz sposób ich utrzymywania i u¿ytkowania;
31) Zwierzêtach domowych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza, a w
szczególnoci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, winki
morskie, ryby i ¿ó³wie hodowane w akwarium oraz inne
zwierzêta uznane za nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
32) Zwierzêtach gospodarskich  nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególnoci: konie, byd³o, winie, owce,
kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie,
króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane,
pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
33) Zwierzêtach bezdomnych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y
siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie ma
mo¿liwoci ustalenia ich w³aciciela lub innej osoby, pod
której opiek¹ trwale pozostawa³y.
34) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO)
 nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê
Ministrów zgodnie z treci¹ art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.
628) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz.
159 z dnia 28 lutego 2003,
ROZDZIA£ III
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci
§3. 1. W³aciciele nieruchomoci w zakresie utrzymania
czystoci i porz¹dku zobowi¹zani s¹ do:
1) Wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym.
2) Przy³¹czenia nieruchomoci do istniej¹cej kanalizacji;
wyposa¿enia nieruchomoci w zbiornik bezodp³ywowy
nieczystoci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê cieków bytowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

 13531 

3) Zbierania powsta³ych na terenie nieruchomoci odpadów
sta³ych w sposób selektywny, z podzia³em na nastêpuj¹ce
kategorie odpadów:
-

niebezpieczne

-

biodegradalne: kuchenne i zielone

-

budowlane

-

zu¿yte sprzêt elektryczny i elektroniczny

-

tekstylia

-

metale ¿elazne

-

metale nie¿elazne

-

opakowaniowe z podzia³em na:

-

tworzywa sztuczne

-

szk³o bezbarwne

-

szk³o kolorowe

-

makulatura

-

wielkogabarytowe

-

leki

- pozosta³e
4) Usuwania (zamiatania, zbierania, zmywania) zanieczyszczeñ z pomieszczeñ i urz¹dzeñ budynków wielolokatorowych przeznaczonych do wspólnego u¿ytku, np. sienie,
klatki schodowe, korytarze.
5) Usuwania chwastów i utrzymywania na terenie nieruchomoci estetycznego wygl¹du.
6) Uprz¹tania niegu, lodu, b³ota i innych zanieczyszczeñ
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci, tak aby:
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10) Nie umieszczania plakatów, og³oszeñ, afiszy, napisów,
rysunków, itp. w miejscach innych ni¿ tablice og³oszeñ
i miejsca specjalnie do tego przeznaczone.
11) Nie spalania odpadów na powierzchni ziemi poza obiektami i urz¹dzeniami okrelonymi w odrêbnych przepisach.
12) Usuwania z terenu nieruchomoci wraków pojazdów
mechanicznych;
13) Usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêci nieruchomoci
14) Utrzymywania nieruchomoci niezabudowanych w stanie
wolnym od zachwaszczenia;
15) Utrzymywania od³ogowanych nieruchomoci rolnych
w stanie zgodnym z dobr¹ praktyk¹ rolnicz¹;
16) Utrzymywania lasów w stanie zgodnym z ich planami
urz¹dzania;
17) Utrzymywania rowów odwadniaj¹cych przy drogach
i torach w stanie dro¿noci i wykoszenia;
18) Utrzymywania nasypów i wykopów, poprowadzonych
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
19) Utrzymywania rowów melioracyjnych w stanie dro¿noci;
20) Utrzymywania czystoci na przystankach, w przepustach,
przejciach, pod mostami, itp.;
21) Utrzymywania w stanie wolnym od zamiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
22) Niezw³ocznego usuwania z terenu nieruchomoci materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych,
powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji lokali
i budynków;

7) Oznaczenia nieruchomoci przez umieszczenie widocznego numeru porz¹dkowego nieruchomoci.

23) Gromadzenia obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.
o nawozach i nawo¿eniu (Dz.U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991),
czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody o pojemnoci
umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

8) Umieszczenia w budynkach wielolokatorowych tablic zawieraj¹cych nastêpuj¹ce informacje:

24) Stosowania obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 23;

a) pryzmowaæ zgarniêty nieg i lód w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów,
b) nie stosowaæ rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska.

-

imiê, nazwisko i adres lub nazwê i siedzibê w³aciciela
i zarz¹dcy nieruchomoci,

25) Corocznej wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;

-

imiê, nazwisko i adres podmiotu wykonuj¹cego czynnoci w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie nieruchomoci,

26) Umieszczania plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na
urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;

-

spis lokatorów,

-

regulamin porz¹dkowy,

-

o adresach i telefonach alarmowych w szczególnoci:
stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego, policji, stra¿y miejskiej, pogotowia wodoci¹gowego i gazowego.

9) Zapewnienia nale¿ytego owietlenia klatek schodowych,
korytarzy, bram, oraz innych czêci budynków s³u¿¹cych
do wspólnego u¿ytku.

27) Umieszczania na terenach publicznie dostêpnych, a wiêc
w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;
28) Selektywnego zbierania odpadów innych ni¿ komunalne,
powstaj¹cych na terenie nieruchomoci w wyniku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych i postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pón. zm.);
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29) Stosowania siê w³acicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego
Regulaminu;
30) Spalenia, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia organizmów kwarantannowych, rolin, produktów rolinnych
lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjêtej przez wojewódzkiego inspektora ochrony rolin na podstawie art. 8
ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie
rolin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94).
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14) dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu
w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001
r. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.).

1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych
i placach, poza miejscami dozwolonymi;

§4. 1. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek przy³¹czenia nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, lub
w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (o
ile taki zosta³ opracowany), w programie kanalizacji lub
wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wyposa¿enie nieruchomoci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub
przydomow¹ oczyszczalniê cieków.

2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza siê spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych;

2. Na terenach nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek pod³¹czenia siê do kanalizacji w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia jej pod³¹czenia do stacji zlewnej.

3) stosowania rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska dla usuniêcia niegu i lodu;

3. Pod³¹czenie nieruchomoci do istniej¹cej kanalizacji
sanitarnej w odniesieniu do nowowybudowanych budynków
powinno nast¹piæ przed oddaniem ich do zamieszkania.

2. Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania
czystoci i porz¹dku, zabrania siê:

4) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury,
urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania
reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów,
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat
przystanków, rolinnoci, deptania trawników oraz zieleñców;
5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów,
og³oszeñ itp.;
6) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu
cianami;
7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw
dzieci i uprawiania sportu;
8) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t, a tak¿e ich
spalania na powierzchni ziemi;
9) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów sta³ych z wy³¹czeniem odpadów dostarczanych do GPZON,
PZZS i do punktów zbiórki surowców wtórnych;
10) wylewania nieczystoci ciek³ych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi;
11) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³acicieli nieruchomoci;
12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystoci ciek³ych i wód opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów, podjazdów,
itp.;
13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie,
rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych; na zajêcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarz¹dcy drogi i pobierana jest za to op³ata
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);

4. Pod³¹czenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowi¹zkowe, je¿eli nieruchomoæ jest wyposa¿ona w przydomow¹
oczyszczalniê cieków, spe³niaj¹c¹ wymagania okrelone
w przepisach odrêbnych.
5. Na nieruchomociach, na których utrzymywane s¹
zwierzêta gospodarskie nale¿y oddzielnie gromadziæ cieki
bytowe i gnojówkê oraz gnojowicê.
§5. 1. W³aciciel nieruchomoci przy wykonywaniu
obowi¹zku okrelonego w §3 w zakresie usuwania odpadów
sta³ych oraz cieków bytowych na ¿¹danie burmistrza lub
osób przez niego upowa¿nionych zobowi¹zany jest do
udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez
zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez okazanie umowy i dowodów p³acenia za takie us³ugi.
2. W przypadku, gdy w³aciciel nieruchomoci nie udokumentuje korzystania z us³ug gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów posiadaj¹cych zezwolenie, obowi¹zek
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje gmina
§6. 1. Przy wykonywaniu obowi¹zku wynikaj¹cego z §3
ust. 1 pkt 6 za chodnik po³o¿ony wzd³u¿ nieruchomoci uznaje
siê wydzielon¹ czêæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ dla ruchu
pieszego, po³o¿on¹ przy granicy nieruchomoci. Uprz¹tanie
zanieczyszczeñ przez w³acicieli nieruchomoci bêdzie odbywaæ siê w terminach og³aszanych przez zarz¹dcê drogi lub
firmê wiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie oczyszczania ulic.
2. W³aciciel nieruchomoci nie jest obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym jest dopuszczony p³atny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych.
3. Uprz¹tniecie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z przystanków komunikacyjnych oraz wydzie-
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lonych krawê¿ników nale¿y do obowi¹zków przedsiêbiorców
u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej.
4. Do zarz¹du drogi nale¿y obowi¹zek:
1) zbierania i pozbywania siê odpadów gromadzonych
w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,
2) pozbycia siê b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
uprz¹tniêtych z chodników przez w³acicieli nieruchomoci przyleg³ych do drogi publicznej,
3) uprz¹tniêcia i pozbycia siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli zarz¹d drogi pobiera
op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
5. Obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku na terenach innych ni¿ wy¿ej wymienione nale¿¹ do gminy.
Do obowi¹zków gminy nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie
siê b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników,
je¿eli gmina pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania
pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie
i pozbycie siê odpadów gromadzonych w urz¹dzeniach do
tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym.

odpowiednio do wyselekcjonowanych surowców, przeznaczonych do tego celu lub w pojemnikach dostarczonych przez
jednostki wywozowe.
2. Wymienione w pkt 1 pojemniki winny byæ ustawione
w miejscach ³atwodostêpnych dla pracowników jednostki
wywozowej, w granicach nieruchomoci, w miejscach trwale
oznaczonych, na powierzchni utwardzonej, równej, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody, b³ota i innych zanieczyszczeñ.
3. Pojemniki, w których odpady nie s¹ gromadzone
w workach foliowych, lecz luzem powinny byæ szczelnie
przykryte w celu zmniejszenia dostêpu owadów i gryzoni.
4. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymania
pojemników w czystoci oraz ich okresowego dezynfekowania.
5. Koszty przygotowania miejsca ustawienia pojemników
ponosi w³aciciel nieruchomoci.
6. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny,
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji i skoszona trawa:
-

na wsi  po zg³oszeniu podmiotowi uprawnionemu
i zapisaniu tego faktu w umowie, w³aciciel nieruchomoci mo¿e sk³adaæ je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy w³aciciel nie zadeklarowa³
sk³adania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowi¹zany jest wyposa¿yæ nieruchomoæ
w odrêbny, przeznaczony do tego celu, kube³ koloru
br¹zowego i tam sk³adaæ;

-

w miecie  w zabudowie jednorodzinnej w³aciciel
nieruchomoci zobowi¹zany jest wyposa¿yæ j¹ w odrêbny, przeznaczony do tego celu, kube³ koloru br¹zowego i tam sk³adaæ;

-

w zabudowie wielorodzinnej najemca/w³aciciel lokalu, który podpisa³ z podmiotem uprawnionym indywidualn¹ umowê przekazuje je w worku/wiaderku koloru
br¹zowego do lokalnego/mobilnego punktu odbioru
selektywnego lub, jeli takiej umowy nie podpisa³, jak
w zabudowie jednorodzinnej, sk³ada do odrêbnego
pojemnika koloru br¹zowego, w który zarz¹dca nieruchomoci j¹ wyposa¿y³;

§7. Wykonywanie obowi¹zków w zakresie gromadzenia
i pozbywania siê odpadów sta³ych oraz cieków na terenie
budowy nale¿y do wykonawcy robót budowlanych.
§8. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest
dozwolone wy³¹cznie w miejscach dozwolonych, a wiêc:
1) na terenie nieruchomoci nie s³u¿¹cej do u¿ytku publicznego tylko pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach,
w szczególnoci cieki takie nie mog¹ byæ odprowadzane
bezporednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
2) na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego tylko
w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
§9. Naprawy drobne, regulacje w pojazdach mechanicznych poza warsztatami naprawczymi s¹ dozwolone na terenie
nieruchomoci tylko za zgod¹ w³aciciela nieruchomoci
i tylko wtedy, gdy nie s¹ one uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoci, a powstaj¹ce odpady s¹ gromadzone w sposób
umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach.

b) odpady opakowaniowe:
-

tworzywa sztuczne
1. umieszczaæ nieodp³atnie w specjalistycznych pojemnikach koloru ¿ó³tego:
2. umieszczaæ w plastikowych workach przekazanych
przez jednostkê wywozow¹ zgodnie z harmonogramem wywozu.

ROZDZIA£ IV
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych oraz zasady ich rozmieszczenia
§10. 1. Odpady komunalne sta³e powinny byæ gromadzone wy³¹cznie w pojemnikach i kontenerach typowych lub
workach foliowych o odpowiednim kolorze przeznaczonych
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3. odsprzedawaæ w punktach zbiórki surowców wtórnych.
-

szk³o bezbarwne:
1. umieszczaæ nieodp³atnie w specjalistycznych pojemnikach koloru bia³ego.
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2. umieszczaæ w plastikowych workach przekazanych
przez jednostkê wywozow¹ zgodnie z harmonogramem wywozu.

h) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny przekazywaæ bezp³atnie do PZZS lub za porednictwem jednostki wywozowej w terminach wyznaczonych harmonogramem

3. odsprzedawaæ w punktach zbiórki surowców wtórnych.

i) tekstylia

2. umieszczaæ w plastikowych workach przekazanych
przez jednostkê wywozow¹ zgodnie z harmonogramem wywozu.
3. odsprzedawaæ w punktach zbiórki surowców wtórnych.
makulatura:
1. umieszczaæ nieodp³atnie w specjalistycznych pojemnikach koloru niebieskiego.
2. umieszczaæ w plastikowych workach przekazanych
przez jednostkê wywozow¹ zgodnie z harmonogramem wywozu.
3. odsprzedawaæ w punktach zbiórki surowców wtórnych.
Wybór sposobu postêpowania z w/w odpadami nale¿y
zg³osiæ podmiotowi uprawnionemu w celu zapisania w
umowie.
c) przeterminowane leki mo¿na zwracaæ bezp³atnie do aptek
lub dostarczaæ do GPZON
d) odpady niebezpieczne:
-

baterie umieszczaæ w specjalistycznych pojemnikach zlokalizowanych w szko³ach oraz w GPZON,

-

akumulatory przekazywaæ sprzedawcy detalicznemu w momencie zakupu nowego akumulatora,

-

lampy rtêciowe umieszczaæ w GPZON,

-

niebezpieczne substancje > umieszczaæ w GPZON,

-

wyroby zawieraj¹ce azbest > przekazywaæ firmie
posiadaj¹cej odpowiednie zezwolenie,

-

inne odpady niebezpieczne > umieszczaæ w GPZON,

e) metale ¿elazne i nie¿elazne
-

-

szk³o kolorowe:
1. umieszczaæ nieodp³atnie w specjalistycznych pojemnikach koloru zielonego

-

Poz. 3127

przekazywaæ do punktów zbiórki surowców wtórnych.

f) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je na chodnik przed
wejciem do nieruchomoci lub na miejsce wyznaczone
do tego celu przez zarz¹dcê nieruchomoci, z którego
odbierane s¹ przez podmiot uprawniony w terminach
wyznaczonych harmonogramem,
g) odpady budowlane sk³adane do kontenera dostarczonego
przez podmiot uprawniony i w nim odbierane, odpady
budowlane (nie zawieraj¹ce substancji niebezpiecznych)
mog¹ byæ ponownie wykorzystane na terenie nieruchomoci w celach budowlanych lub do trwa³ego utwardzania dróg wewnêtrznych.

umieszczaæ w specjalistycznych pojemnikach rozmieszczonych na terenie miasta,

j) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ, nale¿y wystawiæ je na chodnik przed wejciem do
nieruchomoci lub na miejsce wyznaczone do tego celu
przez zarz¹dcê nieruchomoci, z którego odbierane s¹
przez podmiot uprawniony w terminach wyznaczonych
harmonogramem,
k) leki
-

umieszczaæ w specjalistycznych pojemnikach wystawionych w aptekach,

l) Odpady komunalne zmieszane
-

gromadziæ w pojemnikach typowych na zasadach okrelonych w §10 i §12.

7. Z zastrze¿eniem obowi¹zków i zasad wynikaj¹cych
z ust. 1-6 w³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek wyposa¿yæ nieruchomoci w pojemniki lub kontenery o pojemnociach co najmniej takich jak ni¿ej wymienione (przy czêstotliwoci wywozu jeden raz w miesi¹cu).
1) 15 l na mieszkañca, jednak co najmniej jeden pojemnik
110 l na ka¿d¹ nieruchomoæ, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê po uzgodnieniu z firm¹
wywozow¹ pojemnik typowy o mniejszej pojemnoci.
2) dla szkó³ wszelkiego typu 3 l na ka¿dego ucznia i pracownika,
3) dla ¿³obków i przedszkoli 3 l na ka¿de dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych 50 l na ka¿de 10 m2 powierzchni
ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na
lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na ka¿dego
zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l
na ka¿dy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
7) dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych pojemnik 110 l na ka¿dych 10 pracowników,
8) dla szpitali, internatów, hoteli, itp. 20 l na jedno ³ó¿ko,
9) dla ogródków dzia³kowych 20 l na ka¿d¹ dzia³kê w okresie
sezonu tj. od 1 marca do 31 padziernika ka¿dego roku i
5 l poza sezonem,
10) w przypadkach okrelonych w punktach 4-6, jeli jest
prowadzona dzia³alnoæ spo¿ywcza lub gastronomiczna,
nale¿y dodatkowo ustawiæ w miejscu ogólnodostêpnym
dostateczn¹ iloæ koszy na drobne odpady komunalne.
8. W miejscach publicznych (chodniki, place, parki, itp.)
odpady komunalne sta³e powinny byæ gromadzone w koszach ulicznych.
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9. W³aciciele nieruchomoci, na których organizowane
s¹ imprezy masowe maj¹ obowi¹zek zapewnienia wystarczaj¹cej liczby pojemników b¹d kontenerów do gromadzenia
odpadów, a tak¿e szaletów ruchomych.
§11. 1. Zbiorniki bezodp³ywowe (szamba) s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych p³ynnych oraz przydomowe oczyszczalnie cieków musz¹ odpowiadaæ wymogom
prawa budowlanego.
2. Szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych
lub oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane w
sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego
podmiotu uprawnionego w celu ich opró¿nienia.
3. W³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie wielkoci
zbiornika bezodp³ywowego do iloci osób stale lub czasowo
przebywaj¹cych na jej terenie, w taki sposób by opró¿nianie
by³o konieczne nie czêciej ni¿ raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepe³nienia; podobnie przepustowoæ przydomowej
oczyszczalni cieków musi zostaæ dostosowana do iloci
mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie stopnia ich
oczyszczania okrelonego w przepisach odrêbnych; okrelaj¹c wielkoæ i przepustowoæ tych urz¹dzeñ nale¿y przyj¹æ
nastêpuj¹ce wskaniki wytwarzania cieków:
a) mieszkañcy - 3,0 m3/osobê/miesi¹c,

Poz. 3127

3) do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹ i nieopakowaniow¹ zabrania siê wrzucaæ:
-

opakowania z zawartoci¹, np. ¿ywnoci¹, wapnem,
cementem,

-

kalkê techniczn¹,

-

prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;

4) do pojemników na opakowania szklane zabrania siê wrzucaæ:
-

ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

-

lustra,

-

szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne
z pozosta³ociami ich zawartoci,

-

szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),

-

szyby samochodowe;

5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych
zabrania siê wrzucaæ:
-

tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre
folie,

-

opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki
i pojemniki po farbach i lakierach,

-

opakowania po rodkach chwasto i owadobójczych;

3

b) pralnie us³ugowe  17,0 dm /kg bielizny/dobê,
c) bary, restauracje, jad³odajnie  3 m3/miejsce/miesi¹c,
d) kawiarnie  0,8 m3/miejsce/miesi¹c,
e) sklepy spo¿ywcze  2,0 m3/zatrudnionego/miesi¹c,

6) zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ cieki bytowe.

f) pozosta³e sklepy  0,9 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
g) apteki  3,0 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
h) przychodnie lekarskie  0,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
i) zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/
miesi¹c,
j) pozosta³e zak³ady us³ugowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
k) zak³ady produkcyjne:
-

bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesi¹c,

-

z natryskami  1,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c;

§12. Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aciwej eksploatacji urz¹dzeñ do
gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodp³ywowych:
1) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la,
szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoci gospodarczej;
2) zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na odpady,
jakichkolwiek odpadów;

ROZDZIA£ V
Czêstotliwoæ, zasady i sposób usuwania odpadów
komunalych z terenu nieruchomoci

§13. Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do zawarcia
umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów
komunalnych;
2) w³aciciele/najemcy lokali mog¹, w celu uzyskania indywidualnej zni¿ki w op³atach, podpisaæ umowê z podmiotem
uprawnionym; w razie podpisania takiej umowy nie mog¹
byæ oni uwzglêdniani w umowach podpisanych z tym
samym podmiotem uprawnionym przez reprezentuj¹cego
w³aciciela, zarz¹dcê nieruchomoci;
3) w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani, w celu umo¿liwienia przygotowania treci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
zgodnej ze stanem ewidencji ludnoci liczby osób
zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoci lub, gdy stan
faktyczny ró¿ni siê od niej, owiadczenia na pimie
o odstêpstwach i ich przyczynie;
4) w³aciciele nieruchomoci prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub instytucje zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿-
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nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umo¿liwiaj¹cych, zgodne z zasadami podanymi
w §10 ust. 7 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treci umowy;
5) w³aciciele nieruchomoci, które nie s¹ pod³¹czone do
sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania
w terminie trzech miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie
niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym,
umowy na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego lub
opró¿nianie osadnika oczyszczalni przydomowej;
6) wymieniona wy¿ej umowa mo¿e byæ równie¿ podpisana
z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowokanalizacyjnym, funkcjonuj¹cym w oparciu o ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z pón. zm.),
je¿eli posiada ono stosowne zezwolenie;
7) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych rozliczane jest
w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak
licznika, w oparciu o zapisane w §11 ust. 3 normy, które
wynikaj¹ z treci Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okrelenia norm
zu¿ycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);
8) rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa rolnego i w zwi¹zku z tym nie odprowadzaj¹cy jej do zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ odrêbne
liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na potrzeby bytowe,
w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani w oparciu o wy¿ej
wymienione normy;
9) dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy
z w³acicielem nowowybudowanych nieruchomoci przez
podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na u¿ytkowanie
obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pón. zm.);
10) organizator imprezy masowej, nie póniej ni¿ 30 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest zobowi¹zany
wyst¹piæ z wnioskiem o opiniê do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych
(Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z pón. zm.)
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2) Burmistrz, za porednictwem Stra¿y Miejskiej dokonuje
kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia przez w³acicieli nieruchomoci umów na us³ugi odbioru odpadów
i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych, oraz wykonywania przez nich obowi¹zku uiszczania z tego tytu³u op³at;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków
opisanych w pkt 2, Burmistrz wydaje z urzêdu decyzjê,
w której ustala obowi¹zek uiszczania op³at, ich wysokoæ,
terminy uiszczania oraz sposób udostêpniania urz¹dzeñ
w celu ich opró¿nienia; w takich przypadkach gmina
organizuje w³acicielom nieruchomoci odbieranie odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych; decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej
wykonalnoci; decyzja obowi¹zuje przez rok i ulega przed³u¿eniu na rok nastêpny, je¿eli w³aciciel nieruchomoci
na co najmniej trzy miesi¹ce przed up³ywem daty jej
obowi¹zywania nie przedstawi umowy, w której termin
rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie jest póniejszy ni¿
data utraty mocy obowi¹zuj¹cej decyzji; do op³at wymierzonych wy¿ej wymienion¹ decyzj¹ stosuje siê przepisy
dzia³u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.);
4) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, w³aciciel nieruchomoci
jest obowi¹zany przechowywaæ przez okres dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoci zbiornika bezodp³ywowego, w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany
do usuniêcia ich w terminie dwu tygodni od momentu
stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym Stra¿
Miejsk¹;
6) w sytuacji gdy w³aciciel nieruchomoci nie wykona
uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to za niego
gmina i obci¹¿y kosztami.
§15. Czêstotliwoæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenu nieruchomoci nastêpuj¹co:
a) odpady kuchenne i zielone:
-

na obszarach wiejskich mog¹ byæ, po zg³oszeniu
tego faktu odbiorcy lub zarz¹dzaj¹cemu systemem,
kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozosta³ych przypadkach s¹ odbierane od
mieszkañców przez podmiot uprawniony w cyklu
dwu-tygodniowym;

-

w miecie co najmniej raz w tygodniu w sezonie
letnim (1.05-30.09) oraz w cyklu dwu-tygodniowym
w pozosta³ym okresie;

§14. Konsekwencje nie realizowania obowi¹zków:
1) wykonywanie przez w³acicieli nieruchomoci obowi¹zków w zakresie wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia
s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we w³aciwym stanie, przy³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej lub wyposa¿enia nieruchomoci w zbiornik
bezodp³ywowy lub wyposa¿enia nieruchomoci w przydomow¹ oczyszczalniê cieków, uprz¹tanie b³ota, niegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli
wykonywanej przez Stra¿ Miejsk¹; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków Burmistrz Miasta
i Gminy Ostrzeszów wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968);

b) odpady opakowaniowe:
-

na obszarach wiejskich w cyklu dwumiesiêcznym,

-

w miecie w zabudowie jednorodzinnej w cyklu
miesiêcznym, w zabudowie wielorodzinnej na bie¿¹co w lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak w zabudowie jednorodzinnej;
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w³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek, przed
umieszczeniem opakowañ w worku (pojemniku) umyæ
je tak by nie pozosta³y na nich resztki zawartoci;
c) odpady niebezpieczne:
-

na obszarach wiejskich odbierane s¹ od mieszkañców w cyklu pó³rocznym,

-

w miecie w cyklu kwartalnym lub na bie¿¹co
w GPZON

d) odpady wielkogabarytowe odbierane s¹:
-

na obszarach wiejskich w cyklu pó³rocznym,

-

w miecie w cyklu kwartalnym;

e) odpady budowlane odbierane s¹ na indywidualne
zg³oszenie;
f) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny:
-

od mieszkañców wsi w cyklu pó³rocznym,

-

w miecie w zabudowie jednorodzinnej, a tak¿e
wielorodzinnej, w cyklu kwartalnym;

g) odpady nieselekcjonowane odbierane s¹:
-

na obszarach wiejskich w cyklu miesiêcznym,

-

w miecie w cyklu dwu-tygodniowym;

2) ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego:
a) w miecie w centrum wyznaczonym ulicami jak w §23
w okresie sezonu trwaj¹cego od pocz¹tku maja do
koñca wrzenia  codziennie;
b) w miecie w centrum jak wy¿ej poza sezonem  dwa
razy w tygodniu;
c) w miecie poza centrum  raz w tygodniu;
d) na obszarach wiejskich  raz na dwa tygodnie;
e) niezale¿nie od czêstotliwoci opró¿niania koszy ulicznych okrelonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹
obowi¹zek nie dopuciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemiê;
f) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê z czêstotliwoci¹ uzale¿nion¹ od tempa zape³niania siê pojemników, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³
g) w³aciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani usuwaæ
odpady codziennie;
h) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹ usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenone toalety oraz usuwaæ je niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.
§16. Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane,
s¹ odbierane od w³acicieli nieruchomoci zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Miecie
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i Gminie Ostrzeszów, który stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
2) w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany umieciæ urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym,
dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego
bez koniecznoci otwierania wejcia na teren nieruchomoci lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma, nale¿y wystawiaæ je
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ
wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem
na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego
celu, mog¹ tak¿e, zgodnie z terminami przewidzianymi
harmonogramem, byæ przekazane do GPZON i PZZS;
4) odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach,
w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu podmiotu
uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê
w zabudowie wielorodzinnej;
5) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni
przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia
w³aciciela nieruchomoci, z³o¿onego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³ umowê; zamówienie musi byæ
zrealizowane w okresie 36 godzin od z³o¿enia;
6) czêstotliwoæ opró¿niania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji
eksploatacji;
7) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
i ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y u¿ywaæ samochodów
specjalistycznych, a do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych  samochodów
asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wy¿ej, winny
byæ myte codziennie;
8) do odbierania odpadów budowlanych mo¿na u¿ywaæ
samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów
lub skrzyniowych; powinny one byæ przykryte, aby nie
powodowa³y podczas transportu zanieczyszczenia i zamiecenia terenu;
9) do odbierania odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ samochodów
specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposa¿onych,
tak aby ich transport nie powodowa³ zanieczyszczenia i
zamiecenia terenu;
10) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i transportu odpadów oraz nieczystoci p³ynnych pracownicy
podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek natychmiast
usun¹æ;
11) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ
odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one bezpieczeñstwu
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ruchu drogowego i odbywa³y siê wed³ug tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

4) odpady niebezpieczne ð gromadzenie w GPZON ð postêpowanie zgodne z klasyfikacj¹ odpadu

12) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.

5) odpady wielkogabarytowe ð demonta¿ ð unieszkodliwienie + wykorzystanie + recykling

ROZDZIA£ VI

6) odpady budowlane ð wykorzystanie sk³adowisko odpadów komunalnych w Ostrzeszowie ul. Ceglarska

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na
sk³adowiskach odpadów oraz iloci odpadów
wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia
zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione oraz inne
wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami.
§17. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, bêd¹
to nastêpuj¹ce iloci:
w miecie:
-

115 kg/osobê/rok w roku 2010,

-

76 kg/osobê/rok w roku 2013,

-

53 kg/osobê/rok w roku 2020,

na wsi:
-

38 kg/osobê/rok w roku 2010,

-

25 kg/osobê/rok w roku 2013,

-

18 kg/osobê/rok w roku 2020.

Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹
zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców nieruchomoci.
§18. Zgodnie z zapisami KPGO i treci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych
latach wyselekcjonowaæ sporód odpadów komunalnych
przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz
recyklingowi iloci odpadów podane w §17.
§19. Odpady komunalne odbierane od w³acicieli nieruchomoci przez podmioty uprawnione podlegaj¹ unieszkodliwianiu w nastêpuj¹cych instalacjach lub s¹ przekazywane
nastêpuj¹cym podmiotom do odzysku lub recyklingu:
1) odpady nieselekcjonowane ð unieszkodliwianie ð sk³adowisko odpadów komunalnych w Ostrzeszowie ul. Ceglarska
2) odpady kuchenne oraz odpady zielone z utrzymania ogrodów ðkompostowanie ð kompostownia
3) odpady opakowaniowe wraz z tekstyliami ð recykling ð
zak³ady recyklingu

7) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny ð gromadzenie
w PZZS ð zak³ady rozbiórki.
§20. 1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/w³acicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym maj¹ oni podpisane umowy, na ich indywidualnych kontach.
2. Górne stawki op³at s¹ skalkulowane dla sytuacji,
w której w³aciciele nieruchomoci nie dokonuj¹ selekcji
odpadów, za obowi¹zek uzyskania obowi¹zuj¹cych poziomów odzysku ma wy³¹cznie podmiot uprawniony, który ma
obowi¹zek selekcjonowaæ odpady zmieszane. Gmina, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³acicieli nieruchomoci, dokonuje wstêpnego ich
oszacowania na podstawie wskaników zawartych w KPGO,
skorygowanych o wzrost cen towarów i us³ug w okresie od
jego przyjêcia lub na podstawie w³asnych kalkulacji stawek
op³at rozumianych jak w §2 pkt 15 i 16, albo na podstawie
wyników przetargów.
3. Stawki op³at s¹ zró¿nicowane w zale¿noci od miejsca
zamieszkania z uwzglêdnieniem podzia³u na obszary wsi
i miasta.
4. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³acicielami nieruchomoci przez podmiot uprawniony nie mog¹
byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
5. Stawki op³at zawarte w umowach ulegaj¹ zni¿k¹, których wysokoæ jest uzale¿niona od uzyskanych przez w³aciciela nieruchomoci w roku poprzednim wyników w zakresie
zbiórki selektywnej okrelonej przez redni poziom selekcji,
który obliczany jest w oparciu o redni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych w skali roku wskaników poziomów selekcji poszczególnych strumieni odpadów. W³aciciel nieruchomoci lub
najemca/w³aciciel lokalu uzyskuj¹ zni¿kê w wysokoci op³at
w zamian za uzyskanie czêci lub ca³oci przewidzianego
na dany rok redniego poziomu selekcji. Zni¿ka ta jest uwzglêdniana w rachunkach wystawianych w³acicielowi nieruchomoci lub najemcy/w³acicielowi lokalu w roku nastêpnym
w nastêpuj¹cych wysokociach:
- od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego w danym
okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru - zni¿ka w wysokoci 20%
od pe³nej op³aty za odbiór odpadów nieselekcjonowanych,
- od 76% do 99% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci 30%,
- od 100% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci 40%;
- zni¿ki nie przys³uguj¹ podmiotom gospodarczym przekazuj¹cym podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpady
komunalne;
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§21. 1. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a wiêc:
- kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji w tym zielonych,
- zielonych, np. z pielêgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,
- papieru i tektury nieopakowaniowych,
- opakowañ z papieru i tektury,
- opakowañ wielomateria³owych,
- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
- opakowañ z tworzyw sztucznych,
- szk³a nieopakowaniowego,
- opakowañ ze szk³a,
- odpadów mineralnych,
- drobnej frakcji popio³owej,
- wielkogabarytowych, np. mebli, sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego,
- budowlanych z remontów mieszkañ i budynków,
- niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb
i lakierów, opakowañ po rodkach ochrony rolin i nawozach.
2. Gmina, poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które s¹ obowi¹zane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania
iloci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do
sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
aby by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
3. Gmina podaje do publicznej wiadomoci wymagania,
jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci; w wymaganiach tych szczegó³owo okrela,
w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów
przez w³acicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
4. Gmina, wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³acicieli nieruchomoci, poprzez okrelenie szczegó³owych
zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje przedsiêbiorców
do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie,
w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.
5. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³acicieli nieruchomoci i selektywny ich odbiór przez przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoci przez w³aciwe postêpowanie z nimi.

Poz. 3127

ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych psy
i inne zwierzêta domowe
§22. 1. Osoby utrzymuj¹ce psy i inne zwierzêta domowe
w granicach administracyjnych miasta s¹ obowi¹zane do
zachowania rodków ostro¿noci zapewniaj¹cych ochronê
przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku i ponosz¹ odpowiedzialnoæ za zachowanie swoich
zwierz¹t.
2. W szczególnoci do osób utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) Prowadzanie psów na uwiêzi z za³o¿onym kagañcem.
2) Sta³y, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzêtami
domowymi, z zastrze¿eniem ust. 3.
3) Nie wprowadzanie psów i innych zwierz¹t domowych do
obiektów u¿ytecznoci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, jak schroniska, lecznice,
itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych
korzystaj¹cych z pomocy psów-przewodników.
4) Nie wprowadzanie psów i innych zwierz¹t domowych na
teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci.
5) Usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez psy i inne
zwierzêta z obiektów i terenów u¿ytecznoci publicznej;
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystaj¹cych z psów-przewodników.
6) Niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju przez zwierzêta domowe.
3. Psy i inne zwierzêta domowe mo¿na utrzymywaæ bez
uwiêzi i dozoru wy³¹cznie na terenie nale¿ycie ogrodzonym,
uniemo¿liwiaj¹cym jego opuszczenie przez zwierzê. Wejcie
na taki teren winno byæ oznaczone tabliczk¹ informuj¹c¹
o obecnoci psa lub innego zwierzêcia.
4. Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych psy w zakresie:
1) zarejestrowania w wydziale finansowym Urzêdu Miasta
i Gminy w Ostrzeszowie w terminie 14 dni od wejcia
w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje nastêpuj¹ce
dane: imiê i nazwisko w³aciciela, adres w³aciciela, numer identyfikacyjny nadany psu, imiê psa,
2) oznakowania psa znaczkiem identyfikacyjnym. Znaczek
wydawany jest nieodp³atnie w wydziale finansowym Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie,
3) op³acania podatku od posiadania psów  okrela uchwa³a
Rady Miejskiej Ostrzeszów,
4) szczepienia ochronnego psów przeciw wcieklinie okrela ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób
zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa
oraz o Pañstwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 60,
poz. 369).
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5. Przepisy tego rodzaju dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nieudomowionych oraz innych trzymanych w charakterze zwierz¹t
domowych
ROZDZIA£ VIII
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej

§23. 1. Na obszarze obejmuj¹cym centrum miasta (mapa
poni¿ej) oraz na nieruchomociach po³o¿onych wzd³u¿ ulic:
Zamkowa, Piastowska od Pl. Borek do skrzy¿owania z ul. Woj.
Polskiego obowi¹zuje zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich.
2. Na pozosta³ym obszarze, w granicach administracyjnych miasta dopuszcza siê chów zwierz¹t gospodarskich za
wyj¹tkiem nieruchomoci:
1) o zabudowie wielorodzinnej,
2) o zabudowie jednorodzinnej po³o¿onych na terenach
o zabudowie wielorodzinnej,
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3) na których usytuowane s¹ budynki u¿ytecznoci publicznej.
3. Liczba zwierz¹t gospodarskich utrzymywanych na terenie nieruchomoci nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 1 DJP (Du¿a
Jednostka Przeliczeniowa), a w przypadku drobnego inwentarza nie wiêcej ni¿ 10 szt. fizycznych.
4. W³aciciele nieruchomoci utrzymuj¹cy zwierzêta gospodarskie w granicach administracyjnych miasta oraz na
terenach wiejskich o zwartej zabudowie powinni zapewniæ
ochronê przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi z bytowaniem
tych zwierz¹t, a w szczególnoci:
1) Odchody zwierzêce sta³e (obornik) sk³adowaæ w boksach
do tego celu przeznaczonych, zabezpieczyæ przed wyp³ukiwaniem do gruntu, rozwiewaniem i wydzielaniem uci¹¿liwych odorów,
2) Odchody zwierzêce p³ynne gromadziæ wy³¹cznie w szczelnych i nieprzepuszczalnych zbiornikach zamkniêtych,
3) Odleg³oæ zbiorników na odchody p³ynne oraz boksów na
odchody sta³e, mierzona od pokryw i wylotów wentylacyjnych oraz od ciany boksu powinna wynosiæ co najmniej:
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a) od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeñ
przeznaczonych na pobyt ludzi na dzia³kach s¹siednich
 15 m,
b) od magazynów rodków spo¿ywczych, a tak¿e obiektów budowlanych przetwórstwa rolno  spo¿ywczego
 15 m,
c) od granicy dzia³ki s¹siedniej  4 m,
d) od budynków magazynowych ogólnych  5 m,
Dopuszcza siê sytuowanie zbiorników na p³ynne odchody
zwierzêce oraz boksów na odchody zwierzêce sta³e w
odleg³ociach mniejszych ni¿ wy¿ej wymienione lub
na granicy dzia³ek, w przypadku gdy bêd¹ przylegaæ do
tego samego rodzaju zbiorników na dzia³ce s¹siedniej,
4) Odchody zwierzêce przeznaczaæ do dalszego rolniczego
wykorzystania,
5) Usuwaæ odchody zwierzêce i inne zanieczyszczenia powsta³e podczas przeprowadzania zwierz¹t gospodarskich
w miejscach publicznych i innych nie przeznaczonych do
tego celu.
6. Powy¿sze zasady nie dotycz¹ zorganizowanych gospodarstw rolnych prowadz¹cych swoj¹ dzia³alnoæ w granicach
administracyjnych miasta na podstawie wpisu do ewidencji
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi i dobr¹ praktyk¹
rolnicz¹.
§24. 1. Go³êbie winny byæ trzymane w go³êbnikach umocowanych w odleg³oci co najmniej 10 m od granicy nieruchomoci.
2. Dopuszcza siê wypuszczanie go³êbi na wolnoæ w taki
sposób, aby nie stanowi³o to uci¹¿liwoci dla s¹siednich
nieruchomoci.
3. Na w³acicielu nieruchomoci ci¹¿y obowi¹zek usuwania zanieczyszczeñ zwi¹zanych z bytowaniem go³êbi na wolnoci.
§25. Pszczo³y winny byæ trzymane w ulach ustawionych
w odleg³oci co najmniej 5 m od granicy nieruchomoci w taki
sposób, aby wylatuj¹ce i przelatuj¹ce pszczo³y nie zak³óca³y
korzystania z nieruchomoci bezporednio s¹siaduj¹cych.
§26. Zasady utrzymania zwierz¹t gospodarskich na terenach pracowniczych ogródków dzia³kowych okrela Regulamin Pracowniczych Ogródków Dzia³kowych.
§27. Wprowadza siê obowi¹zek zg³aszania pad³ych zwierz¹t do zak³adów utylizacyjnych. Adresy zak³adów uzyskaæ
mo¿na w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony rodowiska Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Poz. 3127

ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej
deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§28. 1. Na terenach nieruchomoci powinna byæ co najmniej raz w roku przeprowadzona deratyzacja.
2. Terminy przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji
Burmistrz Miasta i Gminy podaje do wiadomoci poprzez
obwieszczenie.
ROZDZIA£ X
Przepisy karne i koñcowe
§29. 1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków w³acicieli nieruchomoci oraz innych podmiotów wymienionych w niniejszym Regulaminie sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów osobicie lub przez upowa¿nionych pracowników.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w Regulaminie podlega przepisom karnym okrelonym w ustawie
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach.
§30. Integraln¹ czêci¹ Regulaminu utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Miecie i Gminie
Ostrzeszów stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§31. Burmistrz Miasta i Gminy corocznie informuje spo³eczeñstwo w sposób zwyczajowo przyjêty o wykazie podmiotów uprawnionych i o adresach GPOZN i PZZS.
§32. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia
26.06.2002 r. Nr XXXVIII/283/2002 w sprawie regulaminu
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy
Ostrzeszów (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 111, poz.3099).
§33. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.
§34. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego za wyj¹tkiem:
a) §10 ust. 6 ppkt a, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.
b) §22 ust. 4 ppkt 1 i 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1
sierpnia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Edward Skrzypek
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Za³¹cznik nr 1
do Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIECIE I GMINIE OSTRZESZÓW
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3128
UCHWA£A Nr XXVIII/178/2006 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk³adania na raty nale¿noci
pieniê¿nych Gminy Po³ajewo do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz.
1591 zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz.U. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441,
z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005
roku Nr 249, poz. 2104 zm. z 2006 r. Dz.U. Nr 45, poz. 319)
Rada Gminy w Po³ajewie uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady umarzania, odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty p³atnoci na
rzecz Gminy Po³ajewo z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do
których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej nale¿nociami wobec osób fizycznych, osób prawnych a tak¿e
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej, zwanych dalej d³u¿nikami.
§2. 1. Nale¿noæ mo¿e byæ umorzona w ca³oci lub
w czêci je¿eli:
1) nale¿noci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) ci¹gniêcie nale¿noci zagra¿a egzystencji d³u¿nika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci,
5) przemawiaj¹ za tym uzasadnione wzglêdy spo³eczne
i gospodarcze.
2. Umorzenie nale¿noci w przypadkach okrelonych
w ust. 1 pkt 3 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w
przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 równie¿ z
inicjatywy wierzyciela.
3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu nale¿noci musi
byæ poprzedzona postêpowaniem wyjaniaj¹cym, które wyka¿e przynajmniej jedn¹ z przes³anek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Je¿eli umorzenie dotyczy czêci nale¿noci, w decyzji
umorzeniowej (porozumieniu) oznacza siê termin zap³aty
pozosta³ej czêci. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

5. Umorzenie nale¿noci, za które odpowiada solidarnie
wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy okolicznoci
uzasadniaj¹ce umorzenie wymienione w ust. 1 zachodz¹ co
do wszystkich d³u¿ników.
§3. 1. Do umarzania nale¿noci uprawniony jest Wójt
Gminy.
2. Przez kwotê nale¿noci, o której mowa w ust. 1,
rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹ wraz z odsetkami ustawowymi,
a w przypadku zastrze¿enia odsetek umownych nale¿noæ
g³ówn¹ wraz z odsetkami umownymi-ustalanymi na dzieñ
wydania decyzji.
3. Kwoty nale¿noci tego samego d³u¿nika wynikaj¹ce
z ró¿nych tytu³ów nie ulegaj¹ kumulacji.
§4. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy dzia³aj¹c na zasadach
okrelonych w §3, na wniosek d³u¿nika, mo¿e jednorazowo
odraczaæ terminy zap³aty ca³oci lub czêci nale¿noci lub
roz³o¿yæ na raty na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy licz¹c od
dnia z³o¿enia wniosku. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokumenty potwierdzaj¹ce sytuacjê ekonomiczn¹ wnioskodawcy.
2. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej
wysokoci nale¿noci, której termin p³atnoci odroczono, albo
nie sp³aci w pe³nej wysokoci ustalonych rat, nale¿noæ
pozosta³a do zap³aty staje siê wymagalna natychmiast wraz
z odsetkami ustawowymi lub umownymi.
§5. Umarzanie nale¿noci, a tak¿e udzielanie ulg w ich
sp³acaniu nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do nale¿noci wynikaj¹cych ze stosunków
cywilno-prawnych w drodze porozumienia,
3) w sytuacjach przewidzianych w §2 ust. 1 pkt 2 w drodze
jednostronnego owiadczenia woli.
§6. Do umarzania lub udzielania ulg w sp³acie nale¿noci
przez przedsiêbiorców, stosuje siê dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach
dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291).
§7. Uchyla siê z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y:
- Uchwa³ê Nr IV/29/2003 Rady Gminy Po³ajewo z dnia 20
lutego 2003 rok w sprawie okrelenia zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozk³adania na raty nale¿noci pieniê¿nych, do
których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
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§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Po³ajewo.

Poz. 3128, 3129

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Roman Klewenhagen

3129
UCHWA£A Nr XXVIII/181/2006 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminê Po³ajewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006 r.
Dz.U. Nr 17, poz. 1287 oraz art. 17 ust. 1, pkt 15 i art. 44 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Spo³ecznej (Dz.U. Nr 99,
poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy w Po³ajewie
uchwala co nastêpuje:

2. Zakup niezbêdnego ubrania
3. Przechowanie zw³ok
4. Przygotowanie zw³ok do pochówku
5. Transport zw³ok
6. Obs³ugê przy pochówku.
§3. 1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej zleca organizacjê pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom, po wczeniejszym okreleniu przez Kierownika Orodka niezbêdnych czynnoci oraz górnych kosztów z tym zwi¹zanych.
2. Zapis pkt 1 stosuje siê odpowiednio w przypadku
zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzime.

§1. 1. Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.

§4. Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
dokonuje rozliczenia kosztów pogrzebu na podstawie:

2. O sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu
przez gminê mo¿e równie¿ ubiegaæ siê osoba lub rodzina
bêd¹ca w niedostatku i nie maj¹ca mo¿liwoci ubiegania siê
o wiadczenia na ten cel z innych tytu³ów.

1. Wniosków i rachunków przedstawionych przez osoby,
które dokona³y pochówku.
2. Rachunku wystawionego przez firmê, której zosta³y zlecone czynnoci po uprzednim wykonaniu zlecenia.

3. Pogrzeb powinien byæ dokonany zgodnie z wyznaniem
zmar³ego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem kocio³a oraz zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Orodka Pomocy Spo³ecznej.

§2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbêdne czynnoci
z tym zwi¹zane, a w szczególnoci:

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1. Zakup trumny
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Roman Klewenhagen
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3130
UCHWALA Nr XXIX/183/2006 RADY GMINY W TARNÓWCE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie utworzenia Stra¿y Gminnej i nadania regulaminu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w zwi¹zku z art. 2 ust. 1 i 2,
art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o stra¿ach gminnych(Dz.U. Nr 123, poz. 779; z 2002 r. Nr 113,
poz. 984; z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) po zasiêgniêciu opinii
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - Rada
Gminy w Tarnówce uchwala, co nastêpuje:

§1. Tworzy siê Stra¿ Gminn¹ w Tarnówce.
§2. Komendê Stra¿y Gminnej umiejscawia siê w strukturze organizacyjnej Urzêdu Gminy w Tarnówce.
§3. Nadaje siê Stra¿y Gminnej w Tarnówce regulamin
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Tarnówka.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej Urbañski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIX/183/2006
Rady Gminy w Tarnówce
z dnia 29 czerwca 2006 r.

REGULAMIN STRA¯Y GMINNEJ
ROZDZIA£ I

1) Wójcie - nale¿y rozumieæ przez to Wójta Gminy Tarnówka,

Postanowienia ogólne

2) Komendancie - nale¿y rozumieæ przez to Komendanta
Stra¿y Gminnej w Tarnówce.

§1. Stra¿ Gminna jest samorz¹dow¹, umundurowan¹ formacj¹ utworzon¹ w celu wykonywania czynnoci administracyjno-porz¹dkowych w zakresie ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, okrelonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o stra¿ach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779
ze zmianami).
§2. Terenem dzia³ania Stra¿y Gminnej jest obszar administracyjny gminy Tarnówka.
§3. Siedzib¹ Stra¿y Gminnej jest budynek Urzêdu Gminy
w Tarnówce przy ul. Niepodleg³oci 18.
§4. Stra¿ Gminna u¿ywa pieczêci prostok¹tnej o treci:
Urz¹d Gminy w Tarnówce - Stra¿ Gminna
ul. Niepodleg³oci 18
77-416 Tarnówka
tel. 0672664011
§5. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:

ROZDZIA£ II
Organizacja i struktura Stra¿y Gminnej
§6. 1. Stra¿ Gminna jest umiejscowiona w strukturze Urzêdu Gminy w Tarnówce.
2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Stra¿y Gminnej sprawuje
Wójt.
§7. W Stra¿y Gminnej tworzy siê jeden etat Komendanta.
§8. 1. Stra¿¹ Gminn¹ kieruje komendant powo³ywany
i odwo³ywany przez Wójta po zasiêgniêciu opinii Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
2. Komendant poza kierowaniem Stra¿¹ Gminn¹ wykonuje obowi¹zki stra¿nika.
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3. Kandydata na stanowisko komendanta wy³ania siê
w trybie art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze
zmianami).
§9. Prze³o¿onym komendanta jest Wójt.
ROZDZIA£ III
Zadania Stra¿y
§10. Do zadañ Stra¿y nale¿y w szczególnoci:
1) ochrona spokoju i porz¹dku w miejscach publicznych oraz
estetycznego wygl¹du obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci
publicznej, instytucji i zak³adów pracy (z wyj¹tkiem chronionych przez innego rodzaju stra¿e) oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,
2) czuwanie nad przebiegiem imprez publicznych,
3) odbywanie wspólnie z Policj¹ patroli miejsc szczególnie
zagro¿onych przestêpczoci¹,
4) kontrola prawid³owoci i oznakowania ulic (w tym znaków
drogowych), owietlenia ulic i posesji, prawid³owego zabezpieczenia funkcjonowania punktów- owietleniowych
oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i og³oszeñ,
5) sprawdzenie wykonywania zadañ i obowi¹zków przez
administratorów i gospodarzy domów,
6) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy
prac inwestycyjno - remontowych,
7) oddzia³ywanie na s³u¿by gminne odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urz¹dzeñ komunalnych w kierunku
zwiêkszenia efektywnoci ich dzia³ania,
8) ochrona rodowiska naturalnego przed jego degradacj¹,
9) informowanie o:
- zauwa¿onych awariach w sieci ciep³owniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej - instytucji
powo³anych do natychmiastowego ich usuwania b¹d
wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urz¹dzeñ,
- przestêpstwach - Policji,
- osobach nieprzytomnych lub innych potrzebuj¹cych natychmiastowej pomocy lekarskiej - pogotowia ratunkowego,
10) zabezpieczenia miejsc zdarzeñ wymienionych w pkt 9 do
czasu przybycia w³aciwych s³u¿b,
11) dowo¿enie lub doprowadzanie osób nietrzewych do izby
wytrzewieñ lub miejsca ich zamieszkania, je¿eli pozostawienie ich bez opieki zagra¿a³oby ich ¿yciu lub zdrowiu
albo zagra¿a³oby ¿yciu lub zdrowiu innych osób, a w inny
sposób nie mo¿na unikn¹æ tego zagro¿enia,
12) informowanie spo³ecznoci lokalnej o stanie i rodzajach
zagro¿eñ, a tak¿e inicjowanie i uczestnictwo w dzia³aniach
maj¹cych na celu zapobieganie pope³nianiu przestêpstw
i wykroczeñ oraz zjawiskom kryminogennym i wspó³dzia-
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³anie w tym zakresie z organami pañstwowymi, samorz¹dowymi i organizacjami spo³ecznymi,
13) kontrolowanie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
gminy,
14) wykonywanie innych czynnoci wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów, w tym aktów prawa miejscowego.
§11. Realizuj¹c swoje zadania- Stra¿ Gminna:
1) dzia³a samodzielnie b¹d wspólnie z przedstawicielami
innych organów powo³anych do ochrony porz¹dku publicznego,
2) wspó³pracuje z Policj¹ na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
§12. 1. Komendant wykonuje swoje zadania w systemie
jednozmianowym zgodnie ze sporz¹dzonym harmonogramem miesiêcznym pracy, zatwierdzonym przez Wójta.
2. Komendant sk³ada Wójtowi informacjê o stanie porz¹dku publicznego w gminie raz w miesi¹cu.
ROZDZIA£ IV
Uprawnienia i obowi¹zki stra¿nika
§13. Stra¿nik wykonuj¹c zadania, o których mowa w §10
ma prawo do:
1) udzielania pouczeñ,
2) legitymowania osób, gdy ustalenie ich to¿samoci jest
niezbêdne do wykonania zadañ w zwi¹zku z identyfikacj¹
osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa lub wykroczenia albo w celu ustalenia wiadków zdarzenia, w celu
ustalenia to¿samoci,
3) ujêcia osób stwarzaj¹cych w sposób oczywisty bezporednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia, a tak¿e dla mienia
i niezw³ocznego doprowadzenia do Komisariatu Policji,
4) nak³adania grzywien w postêpowaniu mandatowym za
wykroczenia okrelone w odrêbnych przepisach,
5) kierowania wniosków o ukaranie do S¹du Rejonowego,
6) wnioskowania do Wójta o wydanie decyzji w sprawie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego wykraczaj¹cych
poza kompetencje Stra¿y Gminnej,
7) usuwania i blokowania pojazdów w przypadkach okrelonych w przepisach prawa o ruchu drogowym.
§14. 1. Stra¿nik mo¿e stosowaæ rodki przymusu bezporedniego wobec osób uniemo¿liwiaj¹cych wykonywanie przez
niego zadañ okrelonych w ustawie o stra¿ach gminnych.
2. U¿ycie rodków przymusu bezporedniego przez stra¿nika mo¿e nast¹piæ przy zastosowaniu przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
przypadków, sposobów i trybu u¿ycia przez stra¿ników gminnych (miejskich) rodków przymusu bezporedniego(Dz.U. Nr
18, poz. 169).
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§15. Przy wykonywaniu czynnoci stra¿nik korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§16. 1. Stra¿nik w czasie wykonywania czynnoci administracyjno-porz¹dkowych jest obowi¹zany do noszenia przepisowego munduru, znaku identyfikacyjnego i legitymacji
s³u¿bowej.
2. Wzór umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych stra¿nika okrela rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania,
legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych stra¿ników
gminnych (miejskich) (Dz.U. Nr 112, poz. 713 ze zmianami).
§17. Nadzór nad dzia³alnoci¹ Stra¿y Gminnej sprawuje:
1) w zakresie organizacyjnym i wykonawczym - Wójt.
2) fachowym - Komendant G³ówny Policji za porednictwem
w³aciwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego
Policji.
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ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§18. Szczegó³owy zakres czynnoci komendanta Stra¿y
Gminnej okrela stanowiskowy zakres obowi¹zków, uprawnieñ i odpowiedzialnoci, ustalony przez Wójta.
§19. Status prawny pracowników Stra¿y Gminnej okrela
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o stra¿ach gminnych (Dz.U.
Nr 123, poz. 779 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1593 ze zmianami).
§20. Zakup niezbêdnego umundurowania dokonywany
jest zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 28
lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych stra¿ników gminnych (miejskich) (Dz.U. Nr 112, poz. 713 ze zmianami).
§21. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o stra¿ach gminnych.
§22. Zmiana regulaminu mo¿e nast¹piæ w trybie w³aciwym dla jego przyjêcia.

3131
UCHWA£A Nr XLIII/269/2006 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wysokiej
Na podstawie art. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 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 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art. 238
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 169, poz. 1420) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o Pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593. ze zm. Nr
99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr
94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz.
1493) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala Statut Miejsko
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Wysokiej:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Wysokiej zwany dalej Orodkiem jest jednostk¹ bud¿etow¹ utworzon¹ w celu realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
2. Orodek dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz.593 z pón. zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104),
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§2. 1. Siedzib¹ Orodka jest Wysoka ul. Kocielna 4,
a terenem dzia³ania miasto i gmina Wysoka.

i)

op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobê która zrezygnuje z zatrudnienia
w zwi¹zku z koniecznoci¹ sprawowania bezporedniej, osobistej opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko
chorym cz³onkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem lub rodzeñstwem,

j)

praca socjalna,

§3. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoci¹ Orodka sprawuje
Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.
ROZDZIA£ II
Przedmiot dzia³alnoci
§4. 1. Orodek realizuje zadania w³asne i zlecone gminie
z zakresu pomocy spo³ecznej polegaj¹ce w szczególnoci na:
1) przyznawaniu i wyp³acaniu przewidzianych ustaw¹ wiadczeñ,

k) organizowanie i wiadczenie us³ug opiekuñczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
l)

prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

³)

tworzenie gminnego sytemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹

2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
5) realizacji zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo³ecznych,
6) rozwijaniu nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
2. Orodek realizuje zadania w³asne gminy zgodnie
z wymaganiami ustawowymi oraz z zadaniami okrelonymi
przez Radê Miasta i Gminy , natomiast zadania zlecone
zgodnie z zaleceniami administracji rz¹dowej.
§5. W ramach zadañ okrelonych w §4 ust. 1 Orodek
wykonuje:
1) zadania w³asne gminy o charakterze obowi¹zkowym,
w szczególnoci:
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,
b) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,
d) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
e) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,
f) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na
pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia
losowego
g) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
h) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowego,

Poz. 3131

m) do¿ywianie dzieci,
n) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
o) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu,
p) sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie
jej w³aciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicznej,
r) utworzenie i utrzymywanie orodka pomocy spo³ecznej, w tym zapewnienie rodków na wynagrodzenia
pracowników;
2) zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej realizowane przez gminê, do których nale¿y:
a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych;
b) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;
c) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub
ekologiczn¹;
d) organizowanie i wiadczenie specjalistycznych us³ug
opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
e) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê
poziomu ¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia.
3) zadania wynikaj¹ce z innych ustaw (tj: ustawy o wiadczeniach r rodzinnych oraz ustawy o postêpowaniu wobec
d³u¿ników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej);
§6. 1. Zadania z zakresu pomocy spo³ecznej Orodek realizuje we wspó³dzia³aniu i wspó³pracy z dzia³aj¹cymi na terenie
gminy instytucjami spo³ecznymi, Kocio³em Katolickim, innymi kocio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
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2. W zakresie realizacji zadañ Orodek wspó³dzia³a
ponadto z samorz¹dem wojewódzkim i powiatowym oraz
z administracj¹ rz¹dow¹, w województwie ustalaj¹c¹ sposób
realizacji tych zadañ.

§10. Orodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby
zatrudnione na wyznaczonych rejonach opiekuñczych lub
wyodrêbnionych stanowiskach pracy.

3. Orodek przy realizacji zadañ wspó³pracuje tak¿e
z jednostkami organizacyjnymi pomocy spo³ecznej i innymi
instytucjami w zakresie pomocy spo³ecznej, spoza terenu
gminy.

ROZDZIA£ IV

ROZDZIA£ III
Organizacja i zarz¹dzanie
§7. 1. Orodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za
ca³okszta³t dzia³alnoci jednostki. Dzia³a jednoosobowo na
podstawie pe³nomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza
Miast i Gminy.
2. Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres okrelony pe³nomocnictwem wymagana jest odrêbna zgoda Burmistrza
Miasta i Gminy.
3. Kierownika Orodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz
Miasta i Gminy.
4. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika jest Burmistrz
Miasta i Gminy.
5. W razie nieobecnoci Kierownika zadania zwi¹zane
z bie¿¹cym zarz¹dzaniem Orodka wykonuje w imieniu Orodka pisemnie upowa¿niony przez Kierownika pracownik.
§8. 1. Kierownik odpowiada przed Rad¹ Miasta i Gminy za
w³aciw¹ realizacjê przypisanych Orodkowi zadañ oraz za
prawid³owe wykonanie powierzonych Orodkowi zadañ oraz
za prawid³owe wykorzystanie rodków finansowo-rzeczowych.
2. Kierownik Orodka sk³ada Radzie Miasta i Gminy coroczne sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.
§9. Do obowi¹zków i uprawnieñ Kierownika Orodka
nale¿y w szczególnoci:
1) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Orodka,
2) zapewnienie w³aciwej organizacji pracy, dokonywanie
podzia³u zadañ dla poszczególnych stanowisk pracy,
3) wykonywanie czynnoci wynikaj¹cych ze stosunku pracy
w stosunku do osób zatrudnionych w Orodku,
4) podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotycz¹cych merytorycznej dzia³alnoci Orodka,
5) nadzór organizacyjny i s³u¿bowy nad zatrudnionymi
w Orodku pracownikami.

Gospodarka finansowa i mienie
§11. Orodek prowadzi gospodarkê finansowana zasadach przewidywanych w ustawie o finansach publicznych,
dzia³alnoæ Orodka jest finansowana w zakresie zadañ w³asnych ze rodków bud¿etu gminy oraz w zakresie zadañ
zleconych ze rodków przekazanych przez administracjê rz¹dow¹ na ich realizacjê.
§12. Odpowiedzialnoæ za gospodarkê finansow¹ Orodka ponosi kierownik Orodka.
§13. 1. Orodek ma strukturê bezwydzia³ow¹.
2. W orodku tworzy siê nastêpuj¹ce stanowiska:
1) kierownik
2) pracownik socjalny - 2 stanowiska
3) referent ds. wiadczeñ rodzinnych
4) referent ds. zaliczek alimentacyjnych
5) opiekunka rodowiskowa.
§14. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania
pracowników Orodka okrelaj¹ odrêbne przepisy.
ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe
§15. Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z pe³nym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.
§16. Zmiany niniejszego Statutu wymagaj¹ uchwa³y Rady
Miasta i Gminy.
§17. Traci moc uchwa³a Nr XII/128/95 Rady Miasta
i Gminy Wysoka z dnia 2 padziernika 1995 r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Miejsko- Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Wysokiej.
§18. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy
() Jan Oleszak
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3132
UCHWA£A Nr XXXI/217/06 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie ledczym w Z³otowie
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998
roku  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr
159 poz. 1547 ze zmianami: z 2004 roku Nr 25 poz. 219, Nr 102
poz. 1055 oraz z 2006 roku: Nr 17 poz. 128) oraz art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze
wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz. 984
ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 1089 i Nr 214 poz.
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1806) na wniosek Burmistrza Miasta Z³otowa, Rada Miejska
w Z³otowie uchwala, co nastêpuje:
§1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej,
Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz
wyborów na Burmistrza Miasta Z³otowa tworzy siê w miecie
Z³otowie odrêbne obwody g³osowania:
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Z³otowa.

polskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci poprzez
rozplakatowanie.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Leszek Kurcin

3133
UCHWA£A Nr XXXI/218/06 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atnoci
za pobyt w noclegowni  orodku wsparcia dla bezdomnych w Z³otowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.
1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;
z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17
poz. 128) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 zw zmianami:

z 2004 r.: Dz.U. Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.:
Dz.U. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179
poz. 1487 i Nr 180 poz. 1493) Rada Miejska w Z³otowie
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Noclegownia  orodek wsparcia dla bezdomnych,
po³o¿ona w Z³otowie przy ul. 8-go Marca 16, zapewnia
schronienie w formie pobytu okresowego lub noclegu doranego tj. trwaj¹cego nie d³u¿ej ni¿ 3 doby.
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2. W pierwszej kolejnoci do Noclegowni przyjmowane s¹
osoby bezdomne z terenu miasta Z³otowa, których dochód
nie przekracza kryterium dochodowego okrelonego w ustawie o pomocy spo³ecznej.

§3. 1. Pobyt w Noclegowni jest odp³atny. Odp³atnoæ jest
wnoszona w terminie i w wysokoci okrelonej decyzj¹ administracyjn¹ do kasy lub na rachunek Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej.

§2. 1. Przyznanie lub odmowa pobytu okresowego w Noclegowni odbywa siê w drodze decyzji administracyjnej kierownika Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej lub innej
osoby upowa¿nionej do wydawania decyzji.

2. Odp³atnoci nie nalicza siê w stosunku do osób, które
korzystaj¹ z noclegu doranego.
3. Ustala siê stawki odp³atnoci za pobyt w Noclegowni
zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:

2. Przyjêcie do Noclegowni na pobyt dorany nie wymaga wydania decyzji.
'








 











:




























4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach potwierdzonych wywiadem rodowiskowym mo¿na odst¹piæ od ¿¹dania odp³atnoci w ca³oci lub w czêci na umotywowany
wniosek osoby bezdomnej lub pracownika socjalnego.
5. Za pobyt w Noclegowni osób bezdomnych spoza
terenu miasta Z³otowa w³aciwa gmina dokonuje zwrotu
w wysokoci 8 z³ za 1 dobê pobytu.
§4. Ustala siê organizacjê Noclegowni dla bezdomnych
w Z³otowie stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikowi Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Z³otowie.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym up³yn¹³ termin 14 dni
od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Leszek Kurcin

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXI/218/06
Rady Miejskiej w Z³otowie
z dnia 29 czerwca 2006 roku

ORGANIZACJA NOCLEGOWNI  ORODKA WSPARCIA DLA BEZDOMNYCH W Z£OTOWIE
1. Za organizacjê i funkcjonowanie Noclegowni odpowiedzialny jest kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.

a) przestrzeganie zasad higieny osobistej, dba³oci o wygl¹d zewnêtrzny, kulturê s³owa oraz przestrzegania
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

2. Noclegownia czynna jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach:

b) poszanowanie praw innych mieszkañców, pracowników i innych osób przebywaj¹cych na terenie placówki,

-

w okresie 1 padziernika do 30 kwietnia - ca³odobowo;

-

w pozosta³ym okresie: od poniedzia³ku do pi¹tku - od
1900 do 0700;

-

w dni wolne od pracy - ca³odobowo.

3. W wyj¹tkowych przypadkach, np. przy ekstremalnych
warunkach pogodowych, kierownik Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej mo¿e ustaliæ inne godziny otwarcia
Noclegowni.
4. Do obowi¹zków osoby korzystaj¹cej z Noclegowni nale¿y:

c) dba³oci o mienie bêd¹ce wyposa¿eniem Noclegowni
oraz mienie innych osób przebywaj¹cych w placówce,
d) czynny udzia³ w pracach porz¹dkowych, drobnych
naprawach na terenie i wokó³ Noclegowni oraz Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej, a tak¿e w akcjach
pomocowych na rzecz mieszkañców Z³otowa; odmowa podjêcia pracy bez uzasadnionej przyczyny skutkuje usuniêciem z Noclegowni,
e) przestrzeganie przepisów przeciwpo¿arowych , sanitarno-epidemiologicznych i bhp,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

 13554 

Poz. 3133, 3134

f) podejmowanie wszelkiej aktywnoci maj¹cej na celu
poprawê swojej sytuacji bytowej i materialnej,

b) przebywania na terenie Noclegowni po spo¿yciu alkoholu lub rodków odurzaj¹cych,

g) wspó³dzia³anie z pracownikiem socjalnym Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej w rozwi¹zywaniu swojej
trudnej sytuacji ¿yciowej.

c) wprowadzania na teren Noclegowni osób nie bêd¹cych mieszkañcami placówki,

5. Osoby korzystaj¹ce z pobytu w Noclegowni maj¹ prawo
do:
a) wyra¿ania swej opinii nie naruszaj¹c godnoci i dobrego imienia innych osób,
b) korzystania ze wszystkich pomieszczeñ przeznaczonych do u¿ytku wspólnego oraz wyposa¿enia bêd¹cego w placówce,
c) uzyskania pomocy w za³atwianiu ¿yciowych spraw.
6. Zabrania siê:
a) wnoszenia, przechowywania i u¿ywania na terenie
Noclegowni alkoholu oraz rodków odurzaj¹cych a
tak¿e palenia papierosów,

d) u¿ywania w pokojach urz¹dzeñ elektrycznych nie bêd¹cych na wyposa¿eniu placówki.
7. Za pozostawione na terenie placówki rzeczy Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej nie odpowiada.
8. Ka¿da osoba przyjmowana do Noclegowni zapoznaje siê
z niniejszymi zasadami potwierdzaj¹c to w³asnorêcznym
podpisem.
9. Nieprzestrzeganie wy¿ej wymienionych zasad jest podstaw¹ do usuniêcia z Noclegowni.
10. O przestrzeganie niniejszych zasad organizacji Noclegowni dba dozorca, który podlega kierownikowi Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej.

3134
UCHWA£A Nr XXXI/227/06 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku
w sprawie utworzenia parku w Z³otowie i nadania mu nazwy
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami: z 2005
r.: Dz.U. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust.
2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591
ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003
roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172
poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w
Z³otowie uchwala, co nastêpuje:
§1. Uznaje siê za park miejski obszar rozci¹gaj¹cy siê
miêdzy ulicami: Alej¹ Piasta, Nieznanego ¯o³nierza i 600-lecia
obejmuj¹cy dzia³kê o numerze 67, stanowi¹c¹ w³asnoæ Gminy
Miasto Z³otów, o powierzchni 14.399 m2.

§2. Lokalizacja parku przedstawiona jest na za³¹czonej
mapie stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.
§3. Parkowi, o którym mowa w §1, nadaje siê nazwê: Park
Miejski.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Z³otowa.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Leszek Kurcin
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UCHWA£A Nr XXXV/268/06 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WLKP.
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noci
pieniê¿nych, do których nie stosuje siê ustawy  Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art. 43 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noci pieniê¿nych, w tym cywilnoprawnych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja
podatkowa, a przypadaj¹ce Gminie Komin Wlkp. oraz jej
jednostkom organizacyjnym.
§2. 1. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane przez Burmistrza Miasta i Gminy w ca³oci lub w czêci je¿eli wyst¹pi
jedna z ni¿ej wymienionych przes³anek:
1) nale¿noci nie ci¹gniête w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podstawie
innych dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿nik nie posiada
¿adnego maj¹tku z którego mo¿na by dochodziæ nale¿noci,
3) ci¹gniêcie nale¿noci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców, nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku albo pozostawi³ ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji
na podstawie odrêbnych przepisów,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
6) nie mo¿na ustaliæ miejsca pobytu d³u¿nika,
7) istniej¹ inne wa¿ne wzglêdy spo³eczne lub gospodarcze.

2. Umorzenie mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika lub
z inicjatywy wierzyciela.
3. Umorzenie nale¿noci w przypadkach, gdy oprócz d³u¿nika s¹ zobowi¹zane inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy,
gdy przes³anki umarzania zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.
§3. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Miasta i Gminy Komin
Wlkp. na wniosek d³u¿nika mo¿e odroczyæ termin sp³aty
ca³oci lub czêci nale¿noci albo roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub
czêci nale¿noci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci
p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes Gminy Komin
Wlkp.
§4. Burmistrz Miasta i Gminy jest równie¿ upowa¿niony
do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at odsetek od tych nale¿noci oraz innych nale¿noci ubocznych.
§5. Umarzanie nale¿noci, odraczanie terminu sp³aty nale¿noci, albo roz³o¿enie p³atnoci na raty nastêpuje:
1. w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjno-prawnym  na podstawie decyzji,
2. w odniesieniu do nale¿noci o charakterze cywilno-prawnym  na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wlkp.
§7. Traci moc uchwa³a nr IX/78/2003 Rady Miejskiej
w Kominie Wlkp. z dnia 28 padziernika 2003 r. w sprawie
okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci, odraczania lub rozk³adania na raty nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim
() mgr in¿. Justyn Zaradniak
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UCHWA£A Nr XXXV/271/06 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie konsultacji spo³ecznych.
Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Wprowadza siê obowi¹zek przeprowadzania konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³ dotycz¹cych:
1) planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy,
2) zmiany planu sieci szkó³,
3) planu rozwoju lokalnego,
4) regulaminu utrzymania porz¹dku i czystoci,
5) zmiany nazw miejscowoci.
2. Konsultacje przeprowadza siê w formie:
1) referendum gminnego,
2) zebrania z mieszkañcami,
3) badania opinii mieszkañców,
4) informacji w informatorze Urzêdu Goniec komiñski.
3. Dla ka¿dego z zagadnieñ wymienionych w ust. 1
przeprowadza siê konsultacje minimum w 2 formach podstawowych.
4. Dodatkowo ka¿da konsultacja spo³eczna przeprowadzana jest w jednej z form uzupe³niaj¹cych:

1) skrzynki na wnioski znajduj¹cej siê w Punkcie Informacyjnym,
2) zg³aszania uwag w Biurze Rady Miejskiej,
3) za porednictwem internetu.
5. O formie i terminie przeprowadzania konsultacji decyduje Burmistrz informuj¹c o tym mieszkañców w informatorze Urzêdu Goniec komiñski oraz na stronie internetowej
Urzêdu.
6. Wyniki konsultacji opracowuje i przedstawia Radzie
Miejskiej zespó³ w sk³adzie:
1) przewodnicz¹cy komisji Rady Miejskiej w³aciwej dla konsultowanej sprawy  przewodnicz¹cy
2) przedstawiciel spo³eczeñstwa wyznaczony przez zainteresowanych udzia³em w konsultacjach  cz³onek
3) przedstawiciel wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy
 cz³onek.
7. Rada Miejska mo¿e poddaæ konsultacjom inne sprawy
podejmuj¹c stosowne uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wielkopolski.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim
() mgr in¿. Justyn Zaradniak
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UCHWA£A Nr XL/216/06 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków dla Gminy i Miasta Krajenka
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zmiana Dz.U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,
Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz.
128 ) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Dz.U. z 200 r. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 173, poz.
1808, Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 85, poz.729), Rada
Miejska w Krajence uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê regulamin zbiorowego dostarczania wody
i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy
i Miasta Krajenka, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.
§3. Traci moc uchwa³a Nr 19/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przyjêcia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania cieków dla gminy
i miasta Krajenka.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Stanis³aw Kosecki

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XL/216/06
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 30 czerwca 2006 roku

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Regulamin okrela zasady zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków realizowanego
na terenie gminy i miasta Krajenka w tym prawa i obowi¹zki
przedsiêbiorstwa i odbiorców.
§2. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz.747 ze zmianami),

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
5) wodomierz - przyrz¹d pomiarowy na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego zainstalowany
i utrzymywany na koszt odbiorcy,
6) wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy, o którym mowa
w art. 2 pkt 19) ustawy,
7) wodomierz dodatkowy - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy ustaleniu iloci
wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany i utrzymywany
na koszt odbiorcy,

2) odbiorca - odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2 pkt 3
ustawy,

8) wodomierz w³asny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ
wody pobranej z w³asnych ujêæ wody zainstalowany
i utrzymywany na koszt odbiorcy,

3) przedsiêbiorstwo - o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
to Komunalny Zak³ad U¿ytecznoci Publicznej w Krajence
ul. W³. Jagie³³y 26a,

9) okres obrachunkowy - okres rozliczenia za us³ugi dostawy
wody i odprowadzania cieków okrelony w umowie.
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ROZDZIA£ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków oraz obowi¹zki
odbiorców warunkuj¹ce jego utrzymanie.
§3. 1. Iloæ wody dostarczonej odbiorcom oraz iloæ odprowadzanych cieków, minimalne cinienie utrzymywane
w miejscu przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej okrela umowa. Umowa mo¿e równie¿ ustalaæ dopuszczalny poziom
zanieczyszczeñ cieków wprowadzanych przez Odbiorców.
W wydanych warunkach przy³¹czenia do sieci przedsiêbiorstwo mo¿e okreliæ Odbiorcy; wyposa¿enie instalacji wodoci¹gowej w urz¹dzenie do lokalnego podnoszenia cinienia,
wyposa¿enie instalacji sanitarnej w urz¹dzenie pomiarowe,
urz¹dzenia do podczyszczania cieków itp.
2. Wskaniki charakteryzuj¹ce poziom us³ug, inne ni¿ te,
które s¹ okrelane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu
wodnoprawnym, mo¿e okrelaæ zezwolenie na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielane decyzj¹ burmistrza.

Poz. 3137

8) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do w³asnych ujêæ
wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, a tak¿e po³¹czonych z sieci¹ w³asnych instalacji, je¿eli zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e instalacje Odbiorcy mog¹ negatywnie
oddzia³ywaæ na poziom us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
9) wykorzystywania wody i odprowadzania cieków wy³¹cznie w celach i na warunkach okrelonych w umowie.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
oraz rozwi¹zywania umów z odbiorcami
§5. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami, nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ niniejszego regulaminu.
§6. 1. Umowa okrela szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym
zasady utrzymania przy³¹czy oraz warunki usuwania ich awarii.

§4. Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoci do:

2. Odpowiedzialnoæ Przedsiêbiorstwa za zapewnienie
ci¹g³oci i jakoci wiadczonych us³ug jest ograniczona do
posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

1) utrzymywania instalacji i przy³¹cza wodoci¹gowego
w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego,

3. Umowa okrela miejsce wykonywania us³ug dostawy
wody i odbioru cieków.

2) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody
z instalacji centralnego ogrzewania,
3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych
cieków,
4) nie zmieniania bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest
wodomierz lub urz¹dzenie po miarowe, w stanie uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce
jego prawid³owego dzia³ania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych,
6) utrzymywania i u¿ytkowania instalacji i przy³¹czy wodnokanalizacyjnych w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia
warunków eksploatacji sieci,
7) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do dokumentacji
technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹cych w³asnych
ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, w zakresie
umo¿liwiaj¹cym ustalenie, czy mog¹ one oddzia³ywaæ na
instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloci cieków, odprowadzanych
do kanalizacji,

§7. 1. Umowy s¹ zawierane na czas nieokrelony, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2
2. Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okrelony:
1) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomoæ zosta³a
przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas okrelony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
§8. 1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze aneksu do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowi¹zywania umowy oraz zmiana adresu do
korespondencji.
§9. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoci
przy³¹czonej do sieci Przedsiêbiorstwa, skutkuj¹cej zmian¹
Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo zawiera umowê z nowym Odbiorc¹, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych wiadczenia us³ug.
§10. 1. Umowa zawierana jest na pisemny wniosek osoby, posiadaj¹cej tytu³ prawny do nieruchomoci, która ma byæ
przy³¹czona do sieci znajduj¹cej siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jest zobowi¹zana przedstawiæ
Przedsiêbiorstwu dokument, okrelaj¹cy aktualny stan prawny przy³¹czonych nieruchomoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

 13560 

Poz. 3137

3. Je¿eli z treci tego dokumentu nie wynika tytu³ prawny
osoby sk³adaj¹cej wniosek do w³adania nieruchomoci¹, jest
ona zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument potwierdzaj¹cy ten
tytu³ z zastrze¿eniem ust. 4.

2. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at
wynikaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych do wiadomoci publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania
Odbiorców o ich wysokoci.

4. Umowa mo¿e zostaæ zawarta równie¿ z osob¹, która
korzysta z nieruchomoci o nie uregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni¹ faktu korzystania
z przy³¹czonej nieruchomoci.

3. Przedsiêbiorstwo do³¹cza do umowy aktualnie obowi¹zuj¹c¹ taryfê lub jej wyci¹g, zawieraj¹cy ceny i stawki
op³at w³aciwe dla Odbiorcy, bêd¹cego stron¹ umowy.

5. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreliæ wzór wniosku o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do
pisemnego poinformowania Przedsiêbiorstwa o utracie przezeñ prawa do korzystania z nieruchomoci.
§11. Przedsiêbiorstwo sporz¹dza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy.
§12. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia okrelonego
w umowie.
2. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedzeniem nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego owiadczenia
woli w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub przes³anie takiego
owiadczenia listem poleconym.
3. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia
stron.
§13. Umowa wygasa w przypadku:
1) mierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,
2) utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nieruchomoci,
3) zakoñczenia postêpowania upad³ociowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bêd¹cej przedsiêbiorc¹,
4) utraty przez Przedsiêbiorstwo zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoci,
5) z up³ywem czasu na jaki zosta³a zawarta.
§14. Po rozwi¹zaniu lub wyganiêciu umowy, w przypadku braku wskazania nowego w³aciciela. Przedsiêbiorstwo
dokonuje zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz g³ówny.
ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§15. Rozliczenia za us³ugi zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo
z Odbiorcami wy³¹cznie w oparciu o ceny i stawki op³at
okrelone w og³oszonych taryfach.
§16. D³ugoæ okresu obrachunkowego okrela umowa,
przy czym jest to okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie
d³u¿szy ni¿ szeæ miesiêcy.
§17. 1. Wejcie w ¿ycie nowych stawek nie stanowi
zmiany umowy.

§18. 1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿nociami za
us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym
Odbiorcami s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych
lokali. Przedsiêbiorstwo wystawia odrêbn¹ fakturê zarz¹dcy
lub w³acicielowi takiego budynku odrêbne oraz faktury osobom korzystaj¹cym z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturê nie póniej ni¿ 14 dni od
daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy iloæ wiadczonych us³ug jest ustalana na innej podstawie ni¿ wskazania
wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, na koniec okresu
obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzane cieki w terminie wskazanym w fakturze,
który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od daty jej dorêczenia.
Opónienia w zap³acie uprawniaj¹ Przedsiêbiorstwo do naliczania odsetek w wysokoci ustawowej.
5. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ co do wysokoci
faktury, nie wstrzymuje jej zap³aty.
6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie Odbiorcy zwraca
siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.
§19. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego, iloæ pobranej wody i/lub odprowadzonych cieków, ustala siê na podstawie redniego
zu¿ycia wody i/lub odprowadzonych cieków z ostatnich
trzech odczytów przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza i/lub urz¹dzenia pomiarowego.
§20. 1. Je¿eli Odbiorca pobiera wodê z ujêæ w³asnych
i wprowadza cieki do urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa, w razie
braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzonych cieków jest ustalana jako równa iloci wody pobranej, ustalonej
na podstawie wskazañ wodomierza w³asnego.
2. Je¿eli Odbiorca pobiera wodê z ujêæ w³asnych oraz
urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa i wprowadza cieki do urz¹dzeñ
Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ
odprowadzonych cieków jest ustalana jako suma wskazañ
wodomierza w³asnego i wodomierza g³ównego.
ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czania do sieci
§21. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jej nieruchomoci do sieci sk³ada do Przedsiêbiorstwa wniosek o przy³¹czenie, który powinien zawieraæ co najmniej:
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1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy, adres sta³ego
zameldowania,

2) okreliæ maksymaln¹ iloæ wody dostarczanej do nieruchomoci z podzia³em na poszczególne cele,

2) adres do korespondencji,

3) okrelaæ maksymaln¹ iloæ cieków odprowadzanych
z nieruchomoci i ich jakoæ,

3) w przypadku osób prawnych odpis z w³aciwego rejestru,
wskazuj¹cy na sposób reprezentacji podmiotu,
4) okrelenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odbioru us³ug,
5) okrelenie iloci przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody,
6) wskazania przewidywanej iloci odprowadzanych cieków
i ich rodzaju (w przypadku dostawców cieków przemys³owych, równie¿ jakoci odprowadzanych cieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych),
7) opis nieruchomoci, do której bêdzie dostarczana woda i/
lub z której bêd¹ odprowadzane cieki, w szczególnoci
okrelenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania
i przeznaczenia,
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia poboru wody
i dostarczania cieków.
§22. 1. Do wniosku, o którym mowa w §21, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument okrelaj¹cy stan prawny nieruchomoci, której
dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu,
3) propozycjê miejsca przy³¹czenia do sieci wraz ze schematem pomieszczenia technicznego w budynku.
2. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane przygotowaæ i bezp³atnie udostêpniæ odpowiedni wzór wniosku.
§23. 1. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne, umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie nieruchomoci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawid³owo wype³nionego wniosku, o którym mowa w §21 wraz z kompletem
za³¹czników, wydaje osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie
nieruchomoci, dokument pod nazw¹ Warunki przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku
mo¿liwoci pod³¹czenia nieruchomoci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym
mowa w §21 informuje o tym osobê ubiegaj¹c¹ siê o pod³¹czenie, wskazuj¹c wyranie na powody, które uniemo¿liwiaj¹
pod³¹czenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien co
najmniej:
1) wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieruchomoci
do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce
zainstalowania wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego,

4) zawieraæ informacje o rodzaju i zawartoci dokumentów,
jakie powinna przed³o¿yæ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci oraz podmiotach z jakimi nale¿y uzgodniæ
lub do jakich nale¿y zg³osiæ fakt przy³¹czenia oraz projekt
przy³¹cza,
5) wskazywaæ okres wa¿noci wydanych warunków przy³¹czenia, nie krótszy ni¿ jeden rok
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien okrelaæ:
1) parametry techniczne przy³¹cza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego oraz pomiar iloci odprowadzanych cieków na podstawie odczytów iloci pobieranej wody, urz¹dzenia pomiarowego do
mierzenia iloci odprowadzanych cieków lub te¿ wodomierzy do mierzenia iloci wody, z której nie odprowadza
siê cieków do kanalizacji.
4. Przedsiêbiorstwo nie pobiera wynagrodzenia za wydanie Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub
kanalizacyjnej.
§24. 1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych
do przy³¹czenia nieruchomoci do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem warunków przy³¹czenia i sposobu
dokonywania przez Przedsiêbiorstwo kontroli robót.
2. Spe³nienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest
wymagane, je¿eli przy³¹czenia do sieci dokonuje Przedsiêbiorstwo, które wyda³o Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej dla danej nieruchomoci. Przedsiêbiorstwo wykonuje tê us³ugê odp³atnie. Przed przyst¹pieniem do wykonania us³ugi Przedsiêbiorstwo sporz¹dza na
w³asny koszt i przedk³ada osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie szczegó³owy wykaz planowanych kosztów. Rachunek
wystawiony przez Przedsiêbiorstwo po zakoñczeniu prac nie
mo¿e byæ wy¿szy o wiêcej ni¿ 10% w stosunku do sumy
kosztów przed³o¿onych osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie
przed przyst¹pieniem do tych prac.
3. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym
mowa w ust. 1. przedk³ada Przedsiêbiorstwu odpowiednie
dokumenty i informacje. Wykaz niezbêdnych dokumentów
i informacji 4. Przedsiêbiorstwo dorêcza nieodp³atnie ka¿dej
osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoci wraz z
wydanymi Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej
4. Przedsiêbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty z³o¿enia
kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o
którym mowa w ust. 3.
§25. Przed zawarciem umowy, Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

 13562 

ROZDZIA£ VI
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoæ dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych
§26. 1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej, je¿eli w wyniku przy³¹czenia warunki techniczne pogorsz¹ siê tak, ¿e nie zostanie zachowany minimalny
poziom us³ug, a w szczególnoci, je¿eli zabraknie wymaganych zdolnoci produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczania cieków oraz zdolnoci dostawczych istniej¹cych urz¹dzeñ dystrybucji wody i oczyszczania cieków.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej, je¿eli przy³¹czenie do sieci spowoduje obni¿enie
poziomu us³ug w stopniu takim, ¿e nie bêd¹ spe³nione
wymagania okrelaj¹ce minimalny poziom us³ug.
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwoci wiadczenia
us³ug.
4. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowych w przysz³oci wyznaczaj¹ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
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§29. Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru
okrela Przedsiêbiorstwo.
§30. 1. Zg³oszenia odbioru technicznego przy³¹cza powinno zawieraæ co najmniej:
1) dane identyfikuj¹ce inwestora i adres przy³¹cza,
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcê,
3) inne warunki odbioru, np. zamkniêcie sieci eksploatowanej.
2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien zawieraæ co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot odbioru (rednica, materia³, d³ugoæ, elementy uzbrojenia),
2) rodzaj odprowadzanych cieków dla przy³¹cza kanalizacyjnego,
3) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej odbioru,
4) uwagi dotycz¹ce ró¿nicy pomiêdzy projektem, a realizacj¹
przy³¹cza,
5) inwentaryzacjê geodezyjn¹ powykonawcz¹ jako integralny za³¹cznik.
ROZDZIA£ VIII

ROZDZIA£ VII
Sposób dokonywania odbioru wykonanego
przy³¹cza przez przedsiêbiorstwo
§27. 1. Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnoci wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo
Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej oraz projektem przy³¹cza.
2. Okrelone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiory
czêciowe i koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza.
Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czêciowemu zakryciu
(tzw. roboty zanikaj¹ce) nale¿y zg³aszaæ do odbioru przed
zasypaniem.
4. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny,
w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch
egzemplarzach, z których jeden inwestor dostarcza do Przedsiêbiorstwa, a drugi do odpowiedniego Urzêdu zajmuj¹cego
siê aktualizacj¹ dokumentacji geodezyjnej.
5. Przed podpisaniem odbioru koñcowego Inwestor przed³o¿y wiat³okopiê mapy zasadniczej z oryginalnymi pieczêciami Urzêdu zajmuj¹cego siê aktualizacj¹ dokumentacji geodezyjnej.
§28. 1. Po zg³oszeniu gotowoci do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgadnia jego termin,
na nie d³u¿ej ni¿ trzy dni robocze po dacie zg³oszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa §27 ust. 2 s¹
potwierdzane przez strony w sporz¹dzanych protoko³ach.

Standardy obs³ugi odbiorców us³ug oraz sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oci lub odpowiednich parametrów wiadczonych us³ug
§31. 1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do udzielania
wszelkich istotnych informacji dotycz¹cych:
1) prawid³owego sposobu wykonywania przez Odbiorcê
umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzania cieków,
2) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub w odprowadzaniu cieków,
4) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w wiadczeniu us³ug.
2. Przedsiêbiorstwo udziela informacji za porednictwem
telefonu, faksu lub elektronicznych rodków przekazu, bez
zbêdnej zw³oki, jednak¿e w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 dni.
3. Je¿eli proba o udzielenie informacji zosta³a przed³o¿ona na pimie, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni
od otrzymania proby chyba, ¿e osoba zwracaj¹ca siê o
informacjê wyranie zaznaczy³a, i¿ informacja ma byæ udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2
4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymagaj¹cych okresów d³u¿szych ni¿ terminy wskazane w ust. 2 i 3,
Przedsiêbiorstwo przed up³ywem terminów wskazanych
w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobê, która z³o¿y³a probê
o informacjê i wskazuje ostateczny termin udzielenia jej
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odpowiedzi. Termin ten w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia proby.
§32. 1. Ka¿dy Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych sposobu wykonywania przez Przedsiêbiorstwo
umowy, w szczególnoci iloci i jakoci wiadczonych us³ug
oraz wysokoci op³at za te us³ugi.
2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzyæ reklamacjê bez zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni
od dnia dorêczenia reklamacji.
4. W wyniku rozpatrzenia reklamacji i udowodnienia, ¿e
reklamacja jest niezasadna, kosztami postêpowania obci¹¿ony zostanie Odbiorca zg³aszaj¹cy reklamacjê wg kalkulacji
Przedsiêbiorstwa.
§33. 1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci,
w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
2. Stosowna informacja winna byæ wywieszona w siedzibie Przedsiêbiorstwa.
§34. 1. W siedzibie Przedsiêbiorstwa winny byæ udostêpnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie gminy i miasta taryfy
cen i stawek op³at,
2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cego na terenie gminy
i miasta,

Poz. 3137

4. W razie planowanej lub zaistnia³ej przerwy w dostawie
wody przekraczaj¹cej 12 godzin Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ
o tym fakcie Odbiorców przez umieszczenie og³oszeñ na
miejskich tablicach informacyjnych, wskazuj¹c lokalizacjê
zastêpczego punktu poboru wody.
§36. 1. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ wiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powodów,
w szczególnoci, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony
¿ycia lub zdrowia ludzkiego, rodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi, a tak¿e przyczynami technicznymi.
2. Przedsiêbiorstwo ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
powsta³e w zwi¹zku z wstrzymaniem lub ograniczeniem
wiadczenia us³ug, chyba ¿e nie ponosi winy.
3. Przedsiêbiorstwo wolne jest od odpowiedzialnoci
w szczególnoci wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie
wiadczenia us³ug, wynika³y z:
1) dzia³ania si³y wy¿szej, w tym zw³aszcza si³y przyrody,
2) dzia³ania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które
Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoci, w tym
samego Odbiorcy,
3) potrzeby ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz rodowiska naturalnego, a tak¿e przeciwpo¿arowych,
4) awarii urz¹dzeñ trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ 36 godzin.
ROZDZIA£ IX
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakoci wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków wraz ze wszystkimi
aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
2. Przedsiêbiorstwo nie ma obowi¹zku udostêpnienia
dokumentów, o których mowa w ust. l poza swoj¹ siedzib¹,
z zastrze¿eniem obowi¹zku do³¹czenia do umowy w chwili jej
zawarcia obowi¹zuj¹cej stawki lub jej wyci¹gu zawieraj¹cego
ceny i stawki op³at.
§35. 1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjêty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocznie
poinformowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty, o
zaistnia³ych nie planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiêbiorstwo mo¿e o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformowaæ wy³¹cznie w³aciciela lub zarz¹dcê nieruchomoci, o ile
planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

§37. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoci z hydrantów przeciwpo¿arowych
zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej.
§38. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe nastêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy
gmin¹, Przedsiêbiorstwem i jednostk¹ stra¿y po¿arnej.
§39. Za wodê pobieran¹ na cele przeciwpo¿arowe poprzez urz¹dzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiêbiorstwo pobiera op³aty zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹ cen
i stawek op³at.
§40. Iloæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie
pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y po¿arnej w umownie ustalonych okresach.
§41. W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostarczana
dla innych Odbiorców, jednostka stra¿y po¿arnej niezw³ocznie
przekazuje Przedsiêbiorstwu informacje o iloci wody pobranej.
§42. Nale¿noci za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe Przedsiêbiorstwo obci¹¿aj¹ gminê.
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7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747
ze zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie tej ustawy.

ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§43. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa z dnia

3138
UCHWA£A Nr XL/219/06 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (t. j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.
558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr
214 poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162,
poz. 1568; z 2004 roku Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku
Dz.U. Nr 172, poz. 1441) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (t. j. Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008), Rada
Miejska w Krajence uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê górne stawki op³at (z VAT) ponoszonych
przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych wiadczone
przez przedsiêbiorców uprawnionych:
1) za odpady komunalne:
a) pojemnik MGB 120 l
19,90 z³/miesi¹c wywóz (1 raz w tygodniu) na terenie
miasta
14,45 z³/miesi¹c wywóz (1 raz na dwa tygodnie) na
terenie wsi
b) pojemnik MGB 240 l
39,81 z³/miesi¹c wywóz (1 raz w tygodniu) na terenie
miasta

19,05 z³/miesi¹c wywóz (1 raz na dwa tygodnie) na
terenie wsi
c) pojemnik MGB 1.100 l
180,06 z³/miesi¹c wywóz (1 raz w tygodniu) na terenie
miasta
83,22 z³/miesi¹c wywóz (1 raz na 2 tygodnie) na terenie
wsi
2 za opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i transport
nieczystoci ciek³ych -za 1 m3 nieczystoci ciek³ych 13,50
z³
2. Stawki op³at corocznie od 1 kwietnia podlegaj¹ zmianie,
uwzglêdniaj¹cej obowi¹zuj¹cy w danym roku wskanik
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
3. Je¿eli odpady komunalne s¹ zbierane i odbierane
w sposób selektywny, stosuje siê stawki okrelone w ust.
1 ni¿sze o 10%.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajanka.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Stanis³aw Kosecki
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3139
UCHWA£A Nr XL/220/06 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miecie Krajenka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr
80, poz. 717,-Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 116, póz, 1203,
z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 roku Nr 17, poz. 128)
Rada Miejska w Krajence uchwala, co nastêpuje:

2. Po³o¿enie ulicy, o której mowa w ust. 1 przedstawia
mapa informacyjna, stanowi¹ca za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. 1. Nadaje siê nazwê ulicy, której lokalizacjê i po³o¿enie
okrelono w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y: ul. Janusza Kocieleckiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Stanis³aw Kosecki

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/220/06
Rady Miejskiej w Krajence z dnia
30 czerwca 2006 roku

LOKALIZACJA I PO£O¯ENIE PLACU
/







1
-

.






/
0

.






5





.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

 13566 

Poz. 3139

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

 13567 

Poz. 3140

3140
UCHWA£A Nr XXVI/130/2006 RADY GMINY ROZDRA¯EW
z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noci
pieniê¿nych, do których nie stosuje siê ustawy  Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 43 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noci pieniê¿nych
przypadaj¹cych Gminie Rozdra¿ew lub jej jednostkom organizacyjnym, w tym cywilnoprawnych, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja
podatkowa, a przypadaj¹ce Gminie Rozdra¿ew oraz jej jednostkom organizacyjnym.
§2. 1. Nale¿noci pieniê¿ne o których mowa w §1 mog¹
byæ umarzane przez Wójta Gminy w ca³oci lub w czêci je¿eli
wyst¹pi jedna z ni¿ej wymienionych przes³anek:
1) nale¿noci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podstawie
innych dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿nik nie posiada
¿adnego maj¹tku z którego mo¿na by dochodziæ nale¿noci,
3) ci¹gniêcie nale¿noci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców, nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku albo pozostawi³ ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji
na podstawie odrêbnych przepisów,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,

6) nie mo¿na ustaliæ miejsca pobytu d³u¿nika,
7) istniej¹ inne wa¿ne wzglêdy spo³eczne lub gospodarcze.
2. Umorzenie mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika lub z
inicjatywy wierzyciela.
3. Umorzenie nale¿noci w przypadkach gdy oprócz d³u¿nika s¹ zobowi¹zane inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy,
gdy przes³anki umarzania zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.
§3. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy na wniosek d³u¿nika mo¿e
odroczyæ termin sp³aty ca³oci lub czêci nale¿noci albo
roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na raty, bior¹c
pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony
interes Gminy Rozdra¿ew.
§4. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do umarzania, odraczania
lub rozk³adania na raty sp³at odsetek od nale¿noci o których
mowa w § 1 oraz innych nale¿noci ubocznych.
§5. Umarzanie nale¿noci, odraczanie terminu sp³aty nale¿noci, albo roz³o¿enie p³atnoci na raty nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjno-prawnym  na podstawie decyzji,
2) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze cywilno-prawnym  na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Mariusz Dymarski
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3141
UCHWA£A Nr XXXVIII/19/06 RADY GMINY SZYD£OWO
z dnia 30 czerwca 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie podzia³u Gminy Szyd³owo na okrêgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 92
ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) Rada Gminy
Szyd³owo uchwala, co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku do Uchwa³y Nr XLII/22/2002 Rady Gminy
Szyd³owo z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podzia³u
Gminy Szyd³owo na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w okrêgu wyborczym Nr 7 w kolumnie Liczba wybieranych radnych skrela siê cyfrê 2 i w to miejsce wpisuje
siê cyfrê 3,
2) w okrêgu wyborczym Nr 8 w kolumnie Liczba wybieranych radnych skrela siê cyfrê 4 i w to miejsce wpisuje
siê cyfrê 3.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Szyd³owo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci poprzez
rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy
i na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Szyd³owo.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Miros³aw Pierko

3142
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 4.07.2006 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu
którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

- Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak - Wicestarosta Pilski
zwanym dalej Powiatem a Gmin¹ Miasteczko Krajeñskie reprezentowan¹ przez:
Tadeusza D¹browskiego

- Wójta

zwan¹ dalej Gmin¹ w sprawie powierzenia przebudowy
chodnika na powierzchni 440 m2 przy drodze powiatowej
nr 29376 relacji Grabówno-Miasteczko Krajeñskie przy ul.
Kociuszki w m. Miasteczko Krajeñskie.
§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 440 m2 oraz
obrze¿e trawnikowe w iloci 292 mb.
2. Gmina sfinansuje wykonanie ³awy betonowej pod obrze¿em trawnikowym, podsypki piaskowej (wraz z zakupem
piasku), oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika.

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2, przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 31.10.2006 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przekazuj¹cy
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak
Przyjmuj¹cy
Wójt
() mgr in¿. Tadeusz D¹browski
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3143
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 4.07.2006 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu
którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

zwanym dalej Powiatem a Gmin¹ Wysoka reprezentowan¹ przez:
Marka Madeja

-

Burmistrza

zwan¹ dalej Gmin¹ w sprawie powierzenia przebudowy
chodnika na powierzchni 601 m2 przy drodze powiatowej
nr 29350 relacji Grabówno-Wysoka przy ul. w. Walentego w m. Wysoka.

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2, przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 31.10.2006 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przekazuj¹cy
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak

§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 601 m2,
krawê¿nik uliczny w iloci 141 mb oraz obrze¿e trawnikowe w iloci 148 mb.
2. Gmina sfinansuje wykonanie ³awy betonowej, wykonanie
i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku
) oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika.

Przyjmuj¹cy
Burmistrz
() mgr in¿. Marek Madej

3144
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 4.07.2006 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu
którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

zwanym dalej Powiatem a Gmin¹ Szyd³owo reprezentowan¹ przez:
Zdzis³awa Marciniaka

-

Wójta

zwan¹ dalej Gmin¹ w sprawie powierzenia przebudowy
chodnika na powierzchni 700 m2 przy drodze powiatowej
nr 29145 w m. Stara £ubianka.

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2, przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 31.10.2006 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 700 m2,
krawê¿nik uliczny w iloci 400 mb oraz obrze¿e trawnikowe w iloci 1.000 mb.
2. Gmina sfinansuje wykonanie ³awy betonowej, wykonanie
i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku) oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika.

Przekazuj¹cy
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak
Przyjmuj¹cy
Wójt
Szyd³owo
() Zdzis³aw Marciniak
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Poz. 3145, 3146

3145
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 20.07.2005 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu
którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

zwanym dalej Powiatem a Gmin¹ Wyrzysk reprezentowan¹ przez:
Tadeusza Perliñskiego -

Burmistrza

zwan¹ dalej Gmin¹ w sprawie powierzenia przebudowy
chodników na powierzchni 272 m2 przy drodze powiatowej nr 29375 relacji Glesno-Wyrzysk (ul. Polna), przy
drodze powiatowej nr 29371 w m. D¹bki na powierzchni
150 m2 oraz przy drodze nr 29382 relacji Wyrzysk-Polanowo na powierzchni 246 m2.

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2, przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 31.10.2006 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przekazuj¹cy
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak

§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 668 m2,
krawê¿nik uliczny w iloci 350 mb oraz obrze¿e trawnikowe w iloci 176 mb.

Przyjmuj¹cy
Wójt
() Tadeusz Perliñski

2. Gmina sfinansuje wykonanie ³awy betonowej, wykonania
i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku) oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika.

3146
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 4.07.2006 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu
którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

zwanym dalej Powiatem a Gmin¹ Kaczory reprezentowan¹ przez:
Brunona Wolskiego

-

Wójta

zwan¹ dalej Gmin¹ w sprawie powierzenia przebudowy
chodnika na powierzchni 320 m2 oraz prze³o¿enie nawierzchni na zatoce autobusowej na powierzchni 132 m2
(kostka polbruk gruboci 8 cm) przy drodze powiatowej nr
29402 w m. mi³owo, przebudowy chodnika przy drodze
powiatowej nr 29231 w m. Morzewo na powierzchni 273
m2, przy drodze powiatowej nr 29402 w m. Kaczory na

powierzchni 109 m2 oraz przy drodze powiatowej nr 29403
w m. Równopole na powierzchni 658 m2.
§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk (gr. 6 cm) w iloci
1360 m2, kostkê polbruk (gr. 8 cm) w iloci 132 m2,
krawê¿nik uliczny w iloci 768 mb oraz obrze¿e trawnikowe w iloci 1189 mb.
2. Gmina sfinansuje wykonanie ³awy betonowej, podbudowy, wykonanie i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz
z zakupem piasku), oraz wykonanie nowej nawierzchni
chodnika.
3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2, przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 31.10.2006 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñ-
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czenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.

Poz. 3146, 3147

§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przekazuj¹cy
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak
Przyjmuj¹cy
Wójt
()mgr Brunon Wolski

3147
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 4.07.2006 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu
którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

2. Edmund Przewoniak

Starosta Pilski
-

-

Wicestarosta Pilski

zwanym dalej Powiatem a Gmin¹ £ob¿enica reprezentowan¹ przez:
Eugeniusza Cerlaka

-

Burmistrza

zwan¹ dalej Gmin¹ w sprawie powierzenia przebudowy
chodnika na powierzchni 300 m2 przy drodze powiatowej
nr 29361 w m. Ratuje, przy drodze powiatowej nr 29332
(ul. Z³otowska) na powierzchni 300 m2 oraz przy drodze nr
29357 w m. Górka Klasztorna na powierzchni 165 m2.
§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 765 m2,
krawê¿nik uliczny w iloci 400 mb oraz obrze¿e trawnikowe w iloci 320 mb.
2. Gmina sfinansuje wykonanie ³awy betonowej, wykonanie
i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem betonu i piasku ), oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika.

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2, przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 31.10.2006 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przekazuj¹cy
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak
Przyjmuj¹cy
Burmistrz
() mgr Eugeniusz Cerlak
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Poz. 3148, 3149

3148
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 4.07.2006 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu
którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

zwanym dalej Powiatem a Gmin¹ Bia³oliwie reprezentowan¹ przez:
Franciszka Tamasa

-

Wójta

zwan¹ dalej Gmin¹ w sprawie powierzenia przebudowy
chodnika na powierzchni 375 m2 przy drodze powiatowej
nr 29379 relacji Dworzakowo-Bia³oliwie na odcinku od
skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 190 w kierunku m.
Dworzakowo.

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2, przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 31.10.2006 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przekazuj¹cy
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak

§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 375 m2,
obrze¿e trawnikowe w iloci 253 mb.

Przyjmuj¹cy
Wójt Gminy
() in¿. Franciszek Tamas

2. Gmina sfinansuje prze³o¿enie istniej¹cego krawê¿nika
granitowego, wykonanie i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem betonu i piasku ), oraz wykonanie
nowej nawierzchni chodnika.

3149
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY SUCHY LAS ZA 2005 ROK
I.

Dane ogólne

-

wydatki

36.611.774,00 z³

Opis przyjêtego bud¿etu

Nadwy¿ka planowana

1. 1. Rada Gminy Suchy Las podjê³a w dniu 28 grudnia 2005
roku uchwa³ê nr XXIII/294/2005 w sprawie bud¿etu gminy
na 2005 rok ustalaj¹c dochody i wydatki bud¿etowe
w nastêpuj¹cych kwotach:

Nadwy¿kê bud¿etu przeznaczono na sp³atê otrzymanych
krajowych kredytów i po¿yczek.

-

dochody

368.196 z³.

Równowagê bud¿etu ustalono nastêpuj¹co:

36.979.970,00 z³
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Poz. 3149

W toku wykonywania bud¿etu dokonano 18 zmian uchwa³y bud¿etowej, z tego 7 dokona³ Wójt na podstawie upowa¿nieñ.

- Po¿yczka na termomodernizacjê budynku UG Suchy Las,
Uchwa³a nr XLIII/366/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia
6.10.2005 
118.000,00 z³

Po zmianach - na dzieñ 31 grudnia 2005 roku plan dochodów i wydatków bud¿etu przedstawia siê nastêpuj¹co (uchwa³a
nr XLVII/407/2005 z dnia 15.12.2005 r.): (ostatnia zmiana Zarz¹dzenie nr 199/2005 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 30
grudnia 2005 roku wprowadza³a jedynie zmiany w §§):

- Kredyt na termomodernizacjê budynku SP Suchy Las,
Uchwa³a nr XXXVIII/334/2005 Rady Gminy Suchy Las z
dnia 19.05.2005 
172.000,00 z³

- dochody -

51.812.754,00 z³

- wydatki -

56.213.004,00 z³

Deficyt bud¿etu 

- Kredyt na termomodernizacjê budynku SP Suchy Las,
Uchwa³a nr XXXVIII/336/2005 Rady Gminy Suchy Las z
dnia 19.05.2005 
210.000,00 z³
- Kredyt na projekty inwestycyjne z linii FRIK, Uchwa³a nr
XLI/359/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18.08.2005 
600.000,00 z³

44.00.250,00

Celem zrównowa¿enia bud¿etu zaplanowano:

- Nadwy¿ka z lat ubieg³ych 

5.939.446,00 z³.

Przychody w kwocie  7.459.446,00 z³, w tym:
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za rok 2004 nadwy¿ka
bud¿etu za rok 2004 wynios³a 19.535.814 z³, a zgodnie
z bilansem z wykonania bud¿etu skumulowana nadwy¿ka
wynios³a 8.764.038 z³.

Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym - 1.520.000 z³, w tym:
Po¿yczka z WFO i GW- budowa kanalizacji w Chludowie,
Uchwa³a nr XLIII/368/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia
6.10.2005  325.000,00 z³

Rozchody w kwocie 

Po¿yczka na termomodernizacjê budynku SP Suchy Las
,Uchwa³a nr XLIII/365/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia
6.10.2005  95.000,00 z³

3.059.196,00 z³

-

sp³atê obligacji 

1.300.000,00 z³

-

sp³ata rat kredytów i po¿yczek 

1.759.196,00 z³

Równowagê bud¿etu ustalono nastêpuj¹co:
'
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Do dnia 31 grudnia 2005 roku sp³acono 2 868 196 z³
tytu³em sp³aty kapita³u oraz kwota 927.673 z³ z tytu³u odsetek.
£¹czna obs³uga zad³u¿enia wynios³a w 2005 roku 3.795.869 z³,
co stanowi 7,22% dochodów wykonanych. Stan zad³u¿enia na
koniec roku 2005 wynosi³ 6.865.805 z³, co stanowi³o 13,05%
wykonanych dochodów.

1) wysokoæ rezerwy celowych w kwocie 
1.564.806,00 z³
a) rezerwa na wydatki owiatowe 
b) rezerwa na inwestycje 
c) czyszczenie stawu w Chludowie 

150.300,00 z³
1.384.506,00 z³
30.000,00 z³

Struktura zad³u¿enia przedstawia za³. nr 1.
1. 2. Uchwala bud¿etowa okrela³a ponadto:

'
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Stan rezerw na dzieñ 31 grudnia 2005 przedstawia siê
nastêpuj¹co:
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3) Plan przychodów i wydatków
a) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
-

przychody

1.140.000,00 z³

-

wydatki

1.140.000,00 z³

c) rodków specjalnych w kwotach:

4) dotacje 1.603.672,00, w tym pomoc dla Powiatu Poznañskiego
80.000,00 z³
2,5 etatu w filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Suchym Lesie
Zgodnie z uchwa³¹ nr XXX/262/2004 Rady Gminy Suchy
Las z dnia 14.10.2004 roku.
5) zadania inwestycyjne planowane do realizacji

-

przychody

482.390,00 z³

-

wydatki

493.987,00 z³

d) zak³adu bud¿etowego

- w 2005roku w kwocie

6) wysokoæ dochodów z tytu³u wydawania zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych

-

przychody

766.660,00 z³

-

wydatki

766.660,00 z³

w tym dotacja 102.415 z³, tj. 42,04 z³ do kosztu 1
godziny pracy hali widowiskowo-sportowej.

13.802.875,00 z³

226.700,00 z³

oraz wydatków na realizacjê zadañ okrelonych
w gminnym programie rozwi¹zywania problemów
alk.
226.720,00 z³
1. 3. Na zadania zlecone po stronie dochodów i wydatków
zaplanowano na kwotê  1.090.864,00 z³
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Poz. 3149

TAB. NR 1 DYNAMIKA BUD¯ETU
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Ostatecznie wykonanie bud¿etu na dzieñ 31.12.2005 roku przedstawia siê nastêpuj¹co (na podstawie sprawozdania Rb NDS):

TAB. NR 2
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Sposób obliczenia wolnych rodków przedstawia tab. nr 3
0
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skumulowana nadwy¿ka za 2004 r.

-8764.038

wolne rodki

8 838 901
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skumulowana nadwy¿ka za 2004 r.

-8.764.038

wolne rodki

8.838.901

Zestawienie umów w ramach kredytu FRIK (plan
i wykonanie) przedstawia tab. nr 4
1 
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ZESTAWIENIE LOKAT - HARMONOGRAM LOKAT STAN NA DZIEÑ 31 GRUDNIA 2005
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W sprawozdaniu Rb NDS wykazano jedynie lokaty z Konat
podstawowego za³o¿one w roku 2005
Dynamika Zmian dochodów bud¿etowych dla Gminy Suchy
Las
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Na wzrost dochodów g³ówny wp³yw mia³o przypisanie
podatku za poligon - wg stawek za tereny ró¿ne, wp³ywy
z tytu³u odsetek od rodków zgromadzonych na rachunkach
bankowych, kwoty dotacji zmieniaj¹ce siê w ci¹gu roku
zarówno na zadania zlecone jak i na zadania w³asne. Z uwagi

na likwidacjê rodków specjalnych wprowadzono dochody
z tytu³u ¿ywienia w przedszkolach i szko³ach do dochodów
bud¿etu, co równie¿ spowodowa³o znaczny wzrost dochodów.

DYNAMIKA WYDATKÓW BIE¯¥CYCH
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Na zmiany w planie wydatków bie¿¹cych wp³ywa mia³a
wysokoæ dotacji na zadania zlecone (wiadczenia rodzinne,
dotacje dla Biblioteki Gminnej , dotacje na wybory, wydatki
szkó³ z tytu³u ¿ywienia w wietlicach -dawniej planowane

w rodkach specjalnych) zmiany klasyfikacji bud¿etowej (przenoszenie zadañ z inwestycji na bie¿¹ce i odwrotnie), zwiêkszenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni
itp.

ZESTAWIENIE DYNAMIKI ZADAÑ INWESTYCYJNYCH
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Realizacja inwestycji by³a mo¿liwa dziêki zaanga¿owaniu
nadwy¿ki bud¿etowej za rok 2004 oraz wolnych rodków.
Zmiany wynika³y z wprowadzenia do realizacji programu
DROGA 3000, zmiany klasyfikacji z zadañ bie¿¹cych
(remonty) na inwestycje, wprowadzaniem nowych zadañ
inwestycyjnych zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy np. dotycz¹cymi zakupu nieruchomoci gruntowych. Z uwagi na
posiadan¹ dokumentacjê techniczna przesuniêto realizacje
zadañ drogowych z roku 2006 na rok 2005. W wyniku
przeprowadzanych postêpowañ przetargowych oraz prac pro-

'

2.1.

DOCHODY
Dochody - ogó³em

Ostateczny plan dochodów bud¿etowych po zmianach
wynosi 51.812.754 z³, za jego wykonanie 52.603.612 z³, co
stanowi 101,53%.
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jektowo-kosztorysowych istnia³y równie¿ przes³anki dot. zwiêkszenia rodków na poszczególne zadania inwestycyjne.




 

5$=(0

* wykaz zawartych umów na rodki pochodz¹ce z UE:
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** w zestawieniu tab. nie uwzglêdniono po stronie wykonania kwoty 5.000 z³ tytu³em dotacji na obóz letni w ramach
wspó³pracy polsko-niemieckiej.
W tym:
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Strukturê dochodów ukazuje wykres l
2.2.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych
6
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Strukturê dochodów ukazuje wykres 1
Jak wynika z powy¿szego wykresu najwiêksze dochody
Gmina uzyskuje z podatków i op³at lokalnych. Gmina prowadz¹c racjonaln¹ politykê podatkow¹, czuwaj¹c nad prawid³owym wymiarem oraz ci¹galnoci¹ mo¿e kszta³towaæ wp³ywy
do bud¿etu, które umo¿liwi¹ j ej rozwój.

2.3.

Analiza dochodów bud¿etowych.

2.3.1. Wiêksze dochody od planowanych osi¹gniêto w rozdzia³ach:
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2. 3. 2. Zrealizowano niezaplanowane dochody (w z³)
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2.3.3. Dochody nie zrealizowane w 100%
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2.4. Analiza wykonania dochodów podatkowych (zrealizowanych przez tut. Urz¹d)
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2.4.1. Struktura wp³at na 31.12.2005
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5$=(0


































Jak wynika z powy¿szej tabeli bie¿¹ce nale¿noci podatkowe regulowane s¹ prawid³owo, natomiast zaleg³oci wp³acane s¹ z trudnociami. Wynika to równie¿ z opiesza³oci
komorników US w ci¹ganiu zaleg³oci. Odsetki od zaleg³oci
podatkowych wykazane s¹ w wysokoci odsetek zap³aconych
wraz z nale¿noci¹ g³ówn¹. W sprawozdaniu Rb 27S z docho-

dów wykazywane s¹ równie¿ nale¿ne odsetki wykazywane
przez Urzêdy Skarbowe.
2.5. Zaleg³oci podatkowe
Zaleg³oci na 31.12.2005
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Jak wynika z powy¿szej tabeli najwiêksze zaleg³oci wystêpuj¹ w podatku od nieruchomoci, na ³¹czn¹ kwotê
4.303.289 z³, z tego 83,08% stanowi¹ zaleg³oci od osób
prawnych (dotyczy to przede wszystkim zaleg³oci w podatki
za poligon RZI Bydgoszcz - sprawa w Kolegium Odwo³awczym). Zaleg³oci te stanowi¹ ok. 94,10 % nale¿nego gminie
podatku. Druga znacz¹ca pozycjê stanowi podatek od rodków transportowych, zaleg³oci ogó³em wynosz¹ 239.388 z³
co stanowi ok. ,017% zaleg³oci za rok 2005.Przewagê stanowi¹ zaleg³oci od osób prawnych, ponad . Poni¿ej przedsta-

wiamy dzia³ania podejmowane w celu egzekucji zaleg³oci
podatkowych.
Zobowi¹zania pieniê¿ne - osoby fizyczne 31.12.2005
W 2005r z tytu³u podatku od nieruchomoci, podatku
rolnego i lenego wys³ano 2 207 upomnienia na ³¹czn¹ kwotê
1 535 002,41 z³
Z kwoty za koszty upomnienia(7700) wynika, ¿e na upomnienia wp³aci³o 875 osób tj. ok. 40% odbiorców upomnieñ
na kwotê ok. 400.000 z³ + odsetki i koszty up
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23 postanowienia wszczêcia postêpowania podatkowego

W celu przymusowego ci¹gniêcia nale¿noci przez poborcê skarbowego wys³ano:

32 decyzje okrelaj¹ce na ³¹czn¹ kwotê 213 246,20 z³, z czego
na konto Urzêdu wp³ynê³a kwota ok. 50.000,00 z³ + odsetki.

263 tytu³y wykonawcze na ³¹czn¹ kwotê 194.179,17z³
z tytu³u podatku od nieruchomoci i rolnego od osób fizycznych, na konto Urzêdu wp³ynê³a kwota: 37.687,16z³ +6.891,28z³
(odsetki)
Zobowi¹zania pieniê¿ne - osoby prawne 31.12.2005
Na osoby prawne wys³ano 88 upomnieñ na kwotê
4.621.961,19 z³ a tak¿e 16 tytu³ów wykonawczych na kwotê
21.922,90 z³ Urz¹d Skarbowy przes³a³ kwotê 6.030,88 + 283,00
z³ (odsetki)
Podatek od rodków transportowych os fizyczne i prawne
na 31.12.2005r
Z tytu³u podatku od rodków transportowych wys³ano:
66 ponagleñ w sprawie z³o¿enia deklaracji
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Mandaty
Wystawiono 151 tytu³ów wykonawczych na kwotê
17.550,00z³ z Urzêdu Skarbowego wp³ynê³a kwota 4.000 z³
2.6. Skutki ulg
Skutki udzielonych ulg, odroczeñ, umorzeñ wynosz¹ na
dzieñ 31 grudnia 2005 r. 6.829.765 z³ i przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
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Do Urzêdu Skarbowego wys³ano 11 tytu³ów wykonawczych na kwotê 9.355,00 z³. Na konto Urzêdu z tytu³u egzekucji
wp³ynê³a kwota ok. 3.000,00 z³ + odsetki









4) 63 upomnienia na kwotê 35421,00 z³, z czego na konto
Urzêdu wp³ynê³a kwota ok. 10.000,00 z³ + odsetki.













Poz. 3149



-7 



2.7. Skutki ustawowych ulg i zwolnieñ w podatku od nieruchomoci wynosz¹ 466 604 z³. ( skutki zwolnieñ okrelonych w art. 31. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.97

o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych).
Ulgi na 2005 rok - Zak³ady Pracy Chronionej
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2.8. Struktura ulg podatkowych przedstawia siê nastêpuj¹co:
2.8. 1.Umorzenia
Umorzenia 2005 rok







































 









 









 





Przyczyny umorzeñ:

- mieræ w rodzinie

- trudna sytuacja materialna podatników (brak sta³ej pracy,
wielodzietne rodziny, matki samotnie wychowuj¹ce dzieci

- z³e prognozy finansowe w zwi¹zku z tym brak mo¿liwoci
sp³aty zad³u¿enia

- brak rodków na zaspokojenie podstawowych potrzeb
takich jak zakup opa³u,

- klêska ¿ywio³owa: susza.

- rodków na zaspokojenie podstawowych potrzeb takich
jak zakup ksi¹¿ek i zeszytów dla dzieci)

2.8.2. Wykaz ulg (w z³.)
Wykaz udzielonych ulg w 2005 r. z tytu³u odroczeñ

- trudna sytuacja zdrowotna podatników (pobyty w szpitalu,
drogie lekarstwa)









































z tytu³u roz³o¿enia na raty zaleg³oci
























































z tytu³u umorzeñ
























































z tytu³u zaniechania poboru - przyczepy rolnicze














2. 9. Wykonanie zadañ z zakresu gospodarki nieruchomociami.

wykonano natomiast w wysokoci 684.908,49 z³ tj. 108,9%.

Wykonanie planu sprzeda¿ nieruchomoci i op³at planistycznych  2005 r. Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony rodowiska

G³ówn¹ pozycjê w dochodach stanowi¹ dochody ze zbycia
nieruchomoci w drodze sprzeda¿y (w roku bie¿¹cym i latach
poprzednich) oraz najmu i dzier¿awy i op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów.

Przychody w gospodarce gruntami na 2005 r. zaplanowano na kwotê 628.796,00 z³

Ze zbycia nieruchomoci na zaplanowan¹ kwotê 491.809,00
z³ wykonano 554.303,54 z³ tj. 112,7%, z tego ze:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

 13593 

Poz. 3149

- sprzeda¿y udzia³u w dzia³ce 321 w Suchym Lesie 113.848,40 z³ oraz póniejszego

- 48/7 i 48/5 w Z³otkowie - 2.250,00 z³ (op³ata za 2003 r., 2004
r. i 2005 r.),

- zniesienia wspó³w³asnoci i sprzeda¿y lokalu gastronomicznego
25.680,00z³,

- 48/8 i 48/9 w Z³otkowie - 84,72 z³ (op³ata za 2005 r.),
- 590/1 w Suchym Lesie - 1.058,40 z³ (op³ata za 2005 r.).

- sprzeda¿y dzia³ki nr 524/1 w Chludowie -

Od powy¿szych kwot Gmina odprowadzi³a podatek VAT.

110.000,00 z³,

Z tytu³u dzier¿awy maj¹tku gminnego do bud¿etu gminy
wp³ynê³o 107.777,68 z³ na planowane 116.987,00 z³, co stanowi 92,1%. Na kwotê t¹ sk³adaj¹ siê g³ównie czynsze za najem
lokali mieszkalnych i u¿ytkowych oraz dzier¿awy nieruchomoci gminnych. S¹ to op³aty bie¿¹ce oraz zaleg³oci.

- sprzeda¿ dzia³ki nr 472/27 w Suchym Lesie -87.000,00 z³,
zamiana dzia³ki nr 856/4 w Suchym Lesie 57.744,00 z³,
- zamiana dzia³ek nr 36/9 i 36/10 w Chludowie 61.700,00 z³

Odstetki od nieterminowych op³at zaplanowano w kwocie
15.000,00 z³, wp³ynê³o 13.259,64 z³, tj. 88,4%.

- zamiana dzia³ek nr 439/7 i 439/9 w Golêczewie 62.550,00 z³
- dochody ze sprzeda¿y nieruchomoci w trybie bezprzetargowym w latach poprzednich, g³ównie ratalnej sprzeda¿y
lokali mieszkalnych oraz dzia³ek na uzupe³nienie 35.781,14 z³.

III. WYDATKI
3. 1. Wydatki - ogó³em
Ostateczny plan wydatków bud¿etowych po zmianach
wynosi 56.213.004,00 z³, a jego wykonanie 52.898.391 z³, co
stanowi 94%. W zestawieniu tabelarycznym stanowi¹cym
za³¹cznik do niniejszego sprawozdania wykonanie wydatków
stanowi kwotê 36.552.482 z³ i przedstawia wykonanie wydatków bez wydatków nie wygasaj¹cych w kwocie 16.299.425
oraz be kwoty 46.207 z³ stanowi¹cej wydatki ze rodków
unijnych. W sprawozdaniu Rb-28 z wykonania wydatków
wykazano jako wydatki wykonane sumê wydatków rzeczywicie wykonanych i wydatków nie wygasaj¹cych, jak równie¿
wydatki poniesione ze rodków unijnych. Poni¿sza tabela
zawiera ca³kowite zestawienie wydatków planowanych i poniesionych w roku 2005 w odniesieniu do dzia³ów klasyfikacji
bud¿etowej.

Przychody z op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste
zaplanowano w wysokoci 5.000,00 z³, wp³ynê³o 8.406,52 z³,
tj. 168,1%, z tego za dzia³kê nr :
- 305/2 w Suchym Lesie - 2.700,00 z³ (op³ata za 2004 r. i 2005
r.),
- 271/2 w Golêczewie - 2.280,00 z³ (op³ata za 2004 r. i 2005
r.),
- 271/1 w Golêczewie - 87,40 z³ (op³ata za 2005 r.),
- 57/2 w Z³otkowie - 879,28 (op³ata za 2005 r.),
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wyp³acenia wiadczenia rodzinnego
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Strukturê wydatków w roku 2005 przedstawia rys. 4

wydatków niewygasaj¹cych oraz unijnych, które przedstawione zosta³y w odrêbnych tabelach. Zarówno sprawozdanie jak
i zestawienie generowane jest poprzez system informatyczny,
(system ksiêgowy FKZ - program bud¿etowy Bud¿et pro 2002
- program sprawozdawczy Bud¿et JSTII). Wynika to z faktu
du¿ej iloci paragrafów w dzia³ach. Ró¿nice te nie maj¹
znacz¹cego wp³ywu na % wykonanie wydatków, ani na
strukturê wykonania. Poni¿ej przedstawiam wykaz wydatków
niewygasaj¹cych. W analizie wydatków odniesiono siê do
rzeczywicie zrealizowanych zadañ w roku 2005.

(skan)
3. 2. REALIZACJA WYDATKÓW w pe³nej szczegó³owoci
przedstawia za³. nr
Ewentualne ró¿nice w kwotach pomiêdzy powy¿szym
zestawieniem, a sprawozdaniem Rb-28S z wykonania wydatków, wynika z zaokr¹gleñ do pe³nych z³otych oraz z nieujêci
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Jak wynika z powy¿szego zestawienia wszystkie zobowi¹zania mieszcz¹ siê w upowa¿nieniach dla Wójta Gminy przyznanych na podstawie uchwa³ Rady Gminy Suchy Las. Zobowi¹zania bie¿¹ce mieszcz¹ siê w kwocie 3.750.00 z³, do której
wójt móg³ samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na podst.
Upowa¿nienia zawartego w §10 pkt 3 uchwa³y nr XXXIII/294/
2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu na
2005 rok.
3. 2. 2. Wykonanie wydatków bud¿etowych za 2005r.
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony rodowiska
Rozdzia³ 70005
Wydatki na gospodarkê gruntami w 2005r. zaplanowano
na ³¹czn¹ kwotê 7.740.823,00 z³.
Z kwoty tej wydano 6.156.919,24 z³ tj. 79,5%.
G³ówn¹ kwotê w wydatkach stanowi¹ wydatki zwi¹zane
z zakupem nieruchomoci, przeznaczonych na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, a tak¿e wydatki zwi¹zane z wyp³at¹
odszkodowañ za drogi. Na ten cel wydano 5.803.104,11 z³ tj.
78,8%, z zaplanowanej 7.365.823,00 z³.
Z kwoty tej na zakupy poni¿szych nieruchomoci wydano
³¹cznie 4.698.092,00 z³, w tym:
- dzia³ek nr 294/1 i 295 w Suchym Lesie (I rata)
24.830,00z³,

- dzia³ki nr 176/1 w Suchym Lesie - poszerzenie ul. Lenej
(I rata)
6.200,00z³,
- dzia³ki nr 40/3 w Biedrusku

80.000,00 z³

- dzia³ki nr 922/1 w Suchym Lesie - droga ul. Polna (I rata)
23.117,00z³,
- dzia³ki nr 366/7 w Suchym Lesie - droga ul Powstañców
Wlkp. (I rata)
48.350,00z³,
- dzia³ki nr 313/15 w Suchym Lesie

19.000,00z³,

Na wyp³atê odszkodowañ za drogi, które na mocy art. 98
ust. l, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami, przesz³y na w³asnoæ gminy, wydano kwotê
870.329,81 z³, tego za poni¿sze dzia³ki nr:
- w Suchym Lesie (cz. ul. Wierzbowej ) 853/3743.798,00 z³
- w Suchym Lesie (cz. ul. Wierzbowej) 853/36 23.940,00 z³,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Wierzbowej) 854/8 i 854/10 13.786,00 z³,
- w Suchym Lesie 455/1 ( cz. ul. £ozowej) i 455/8 (cz. ul.
Szkó³karskiej 17.010,00 z³,
- w Suchym Lesie (cz. ul. £ozowej) 454/1 -

12.513,00 z³,

- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemielniczej) 554/6 8.455,00 z³,

- dzia³ek 545/4, 545/5, 537, 538, 539, 540, 541, 535, 534/3,
545/9, 536/1, 545/7, w Suchym Lesie, zakupion¹ w 2005r.
- 400.000,00 z³ (I rata),

- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemielniczej) 554/3 13.775,00 z³,

- dzia³ki nr 52/1 Biedrusku pod cmentarz

- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemielniczej) 553/7 11.020,00 z³,

110.200,00z³,
- dzia³ki nr 1074 w Suchym Lesie (droga ul. S³oneczna)
66.000,00z³,
- dzia³ek nr 152,153,154 w Chludowie pod boisko (I rata)
100.000,002,
- dzia³ek nr 944 i 942/3 w Suchym Lesie (I i II rata)
3.500.000,00z³,
- dzia³ki nr 867 w Suchym Lesie ul. Ogrodnicza (I rata)
264.206,00z³,
- dzia³ki nr 856/4 w Suchym Lesie (I rata)

28.500,00z³,

- dzia³ki nr 854/12 i 854/14 w Suchym Lesie ( droga)
10.553,00z³,
- dzia³ki nr 853/11 w Suchym Lesie (droga)

10.736,00z³,

- dzia³ki nr 218/23 w Suchym Lesie (przejcie piesze)
6.400,00z³,

- w Suchym Lesie (nowa ulica z podzia³u ) 839/6 80.000,00 z³,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemielniczej) 553/13 7.140,00 z³,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemielniczej) 553/10 7.980,00 z³,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Miodowej i Lenej) 177/6 31.928,00 z³,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Rzemielniczej) 552/1 14.007,00 z³,
- w Suchym Lesie (nowa ulica z podzia³u) 198/4 10.850,00 z³
- w Suchym Lesie 228/16 (cz. Jaminowa) i 228/19 ( cz. ul.
Chabrowej) 22.730,40 z³,
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- w Suchym Lesie (cz. ul. Bajkowej) 411/3 9.000,000 z³,
- w Suchym Lesie (nowa ulica z podzia³u) 348/6 47.750,00 z³,
- w Suchym Lesie (cz. ul. Lipowej ) 416/5 16.400,00 z³,
- w Suchym Lesie (nowa ulica z podzia³u) 910/8 15.000,00 z³,
- w Suchym Lesie (ul. W. Zieliñskiego ) 106/20 28.749,00 z³,
- w Suchym Lesie 888/3, 888/4 (cz. ul. Ogrodniczej i Sprzecznej), 888/13 (cz. ul. Miodowej) 55.397,00 z³,
- w Suchym Lesie ( cz. ul. Bajkowej) 411/8 5.220,00 z³,
- w Suchym Lesie 228/7 ( cz. ul. Jaminowej) i 228/10 (cz.
ul.Chabrowej) 16.880,00 z³,
- w Ziel¹tkowie (nowa ulica z podzia³u) 39/4 18.820,00 z³,
- w Ziel¹tkowie (nowa ulica z podzia³u) 27/5, 27/7, 27/14, 27/
20 47.000,00 z³,
- w Ziel¹tkowie (ul. Moraczewskich) 29/14 12.655,00 z³,
- w Z³otnikach (ul. Spacerowa) 109/7 80.000,00 z³,
- w Z³otnikach (cz. ul. Pagórkowej) 111/6 22.960,00 z³,
- w Z³otnikach 306/15 (cz. ul. Wrzosowej), 306/17 (nowa
ulica z podzia³u) 20.709,81 z³
- w Z³otnikach (ul. Pagórkowa) 359/1 -

5.775,00 z³

- w Z³otowie (nowa ulica z podzia³u) 69/15, 69/17 127.500,00 z³
- w Golêczewie (cz. ul. Akacjowej) - 166/21, 166/26 12.306,60 z³,
- w Golêczewie (cz. ul. Wodnej) 229/5 9.275,00 z³
Pozosta³¹ kwotê 234.682,30 z³ stanowi¹ nieruchomoci
przeznaczone na zamianê.
Administrowanie budynkami i lokalami gminnymi kosztowa³o gminê - 110.279,48 z³, tak¹ sam¹ kwotê zaplanowano
w bud¿ecie.
Na dzier¿awê gruntów na cele komunalne wydano w 2005
r. 31.546,15 z³, na zaplanowane 36.000,00 z³, tj. 87,6%.
Na podzia³y geodezyjne i dokumentacjê geodezyjn¹ zaplanowano 30.000,00 z³. Z kwoty tej wydano 22.674,25 z³, tj.
75,6% . Z kwoty tej podzia³y kosztowa³y Gminê 9.406,66 z³,
pozosta³a kwota wydana zosta³a na dokumentacjê geodezyjn¹, g³ównie do aktów notarialnych oraz mapy ewidencyjne. Podzia³em objêtych by³o 8 dzia³ek, z których wydzielono
16.

Poz. 3149

Podzia³y dotyczy³y wydzielenia przepompowni cieków
i stacji wodoci¹gowych, celem ich przekazania aportem do
Spó³ki AQANET w Poznaniu oraz wydzielenia dróg przewidzianych do modernizacji i budowy.
Na aktualizacjê ewidencji gruntów zaplanowano 9.000,00
z³, tak¹ sam¹ kwotê wydano tj. 100%.
Na wykonanie wyceny nieruchomoci zaplanowano
30.000,00 z³, z kwoty tej wydano 23.521,82 z³, tj. 78,4%.
Wycen¹ objête by³y nieruchomoci przeznaczone do sprzeda¿y i zamiany oraz nieruchomoci do naliczenia op³aty planistycznej a tak¿e nieruchomoci planowane do nabycia przez
Gminê jak równie¿ nieruchomoci dla celów wyp³aty odszkodowania za drogi.
Op³aty notarialne, za sporz¹dzenie aktów notarialnych
dotycz¹cych nabycia przez Gminê nieruchomoci oraz zamiany nieruchomoci, kosztowa³y Gminê 72.243,11 .z³, tj. 96,5%,
z planowanej 74.870,00 z³, natomiast op³aty s¹dowe, pobierane przy sporz¹dzaniu ww. aktów kosztowa³y 66.857,25 z³, na
planowane 67.000,00 z³, tj. 99,8%.
Na og³oszenia prasowe zaplanowano 4.000,-z³, wydano
3.849,34 z³, tj. 96,2%. Og³oszenia dotyczy³y przetargów na
zbycie nieruchomoci oraz podania do publicznej wiadomoci
wykazów nieruchomoci do sprzeda¿y. Op³aty ró¿ne zwi¹zane
z gospodark¹ gruntami zaplanowano w wysokoci 13.850,0 z³,
z kwoty tej wydano 13.843,73 z³, tj. 99,9%, wydatek ten
dotyczy³ wniesienia przez Gminê, na konto Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, op³aty zwi¹zanej z wy³¹czeniem gruntów III klasy z produkcji rolnej.
I.

Dzier¿awy i najem gruntu

1. Oddano w dzier¿awê 16.946,0 m2 gruntu z zasobów gminnych
2.608,20 z³.
2. Oddano w najem 3.930,2 m2 gruntu z zasobów gminnych
68.935,31 z³.
Razem dochód z dzier¿aw i najmu
II.

71.543,51 z³.

Najem lokali u¿ytkowych z zasobu gminnego.

1. Oddano w najem 4.111,93 m2 powierzchni lokali u¿ytkowych z zasobów gminnych
20.302,95 z³.
2. Oddano w podnajem 33,00 m2 lokal mieszkalny
657,62 z³.
3.2.2a - melioracje i zieleñ
Rozdz. 01008
1. Naprawa przepustu pod ul. Stara Droga w Suchym Lesie
926,47 z³.
2. Konserwacja i oczyszczenie ruroci¹gu melioracyjnego na
rowie W A-10 w Suchym Lesie od ul. Obornickiej do ul.
Sucho leskiej
7.876,01 z³.
3. Odwodnienie ul. Wschodniej w Suchym Lesie
3.999,95 z³.
3. Konserwacje zbiornika wodnego przy ul. Sucholeskiej
w Suchym Lesie
10 000,00 z³.
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4. Rekultywacja stawu przy Parafii Wszystkich wiêtych
w Chludowie
23 999,96 z³.
Razem koszty poniesione na melioracjê

46.802,39 z³.

Utrzymanie zieleni (rozdz. 9003, 9004)
1. Umowa z Krzysztofem Klósk¹, na prowadzenie pielêgnacji
i utrzymanie zieleni
16.800,00 z³.
2. Zakup trawy na obsianie terenu przy stra¿nicy w Golczewie
69,50 z³.
3. Posadzenie krzewów w pasie zieleni przy ulicach Poziomkowej i Szkó³karskiej w Suchym Lesie
90,64 z³.
4. Zakup drzew i krzewów na obsadzenie ul. Dzia³kowej
w Golczewie
1.685,08 z³.
5. Zakup drzew i krzewów z przeznaczeniem na obsadzenie
terenu przy ul. Zjednoczenia w Biedrusku
697,55 z³.
6. Zabezpieczenie drzew kasztanowców, przed szrotówkiem
i czekoladow¹ plamistoci¹ lici w Chludowie, Suchym
Lesie, Z³otnikach, £agiewnikach i Biedrusku
19.112,68 z³.
7. Wa³owanie boiska sportowego przy Szkole podstawowej
w Suchym Lesie
341,60 z³.
8. Zakup rolin zimozielonolistnych w gazonach dla Szko³y
Podstawowej w Suchym Lesie
1.500,00 z³.
9. Wykonanie klombów kwiatowych w Biedrusku, przy drodze do przedszkola i przy pêtli autobusowej
16.521,83 z³.
10. Prowadzenie pielêgnacji i utrzymanie klombów kwiatowych w Biedrusku, przy drodze do przedszkola i przy pêtli
autobusowej
1.499,95 z³.
11. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu zieleni¹ w Suchym Lesie przy ul.
Powstañców Wielkopolskich i ul. Poziomkowej
20.100,00 z³.
12. Zakup ³awek ogrodowo parkowych DONA dla Biedruska i Suchego Lasu
552,78 z³.
13. Zakup krzewów liciastych i iglastych dla Zespo³u Szkó³
im. 7 Pu³ku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku
1.500,00 z³.
14. Zakup krzewów ozdobnych dla os. Grzybowego w Z³otnikach
1.024,85 z³.

Poz. 3149

15. Zakup drzew i obsadzenie boiska sportowego w Chludowie przy ul. Dworcowej i ul. 1000 Lecia
1.526,46 z³.
16. Zakup pojemników na piasek TITAN - EKO DLA Gminy
Suchy Las
4.636,00 z³.
17. Zakup ³awek ogrodowo parkowych DONA dla Suchego
Lasu
639,98 z³.
18. Zakup koszy ulicznych KACPER dla Gminy Suchy Las
4.844,62 z³.
Razem koszty poniesione na utrzymanie zieleni
102.143,52 z³.
Wynajem gruntu na potrzeby gminy rozdzia³ 70005 §4300
1. Wynajêto grunt od:
a) Moguntia - Z³otniki 516,0 m2

5.439,05 z³.

b) Lasy Pañstwowe - Z³otkowo 4, 16.500,0 m2
1.099,09 z³.
c) Miros³aw i Teresa Gawlik - Chludowo 1.920,0 m2
892,70 z³.
d) Agencja Nieruchomoci Rolnych-Suchy Las 1.000,0 m2
u¿yczenie.
e) Wies³aw Jur - Suchy Las 8.785,0 m2
21.960,00 z³.
Razem koszty wynajmu

29.390,84 z³.

Wynajem lokali mieszkalnych i u¿ytkowych dla potrzeb
gminy.
1. Wynajêto lokal od:
a) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o powierzchni 33,00
m2 lokal mieszkalny
1.330,95 z³.
Razem koszty wynajmu

1.330,95 z³.

Utylizacja zwierz¹t pad³ych.
1. Odbiór zw³ok zwierz¹t domowych, bezdomnych i dzikich
2.862,03 z³.
Razem utylizacja zwierz¹t pad³ych

2.862,03 z³.

3. 3. Realizacja zadañ z zakresu planowania przestrzennego
(rozdz. 71004 §4170)
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M.P.Z.P. I INNE OPRACOWANIA GMINNE ORAZ M.P.Z.P. INWESTORSKIE (NA PODST. DAROWIZN) (BEZ KOSZTÓW
OG£OSZEÑ W PRASIE I KOSZTÓW GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ)
0
/

















=
:








6



=

/









'





=







 



*



6

/

'

3






 
























































 

6











6

/




 




















6

/





6

/





%

32'



&





6

/





6

/





&





)







)

















































,,

*








6









&



=







6







































/













6

/















6

/















*











































































 =




 



=



&







.



*



.



=



.







%


.
















6


*

3




2

,


















%









  
:















3.4. Realizacja zadañ - Ref. Owiaty i sportu
3.4.1. Finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w 2005 r. (rozdz. 80146 §4300)
Na plan 37.600 z³ w roku 2005, w gminnych placówkach
owiatowych zosta³a wykorzystana kwota 19.899 z³ co stanowi 52,92% zabezpieczonych rodków.
W ramach tego, dofinansowanie do kosztów czesnego za
studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne otrzyma³o 9
nauczycieli. Wysokoæ tego dofinansowania wynios³a 50%
op³at wnoszonych przez nauczycieli i rednio oscylowa³a
oko³o 650 z³ za 1 semestr studiów lub kurs.
Ze rodków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowane zosta³o dofinansowanie do wyjazdu studyjnego dyrektora przedszkola w Suchym Lesie do Szwajcarii, Niemiec
i Francji.

Znaczn¹ czêæ rodków wydatkowano na organizacjê szkoleñ grup nauczycieli i ca³ych rad pedagogicznych w zakresie
doskonalenia zawodowego dla kilku placówek jednoczenie,
w zwi¹zku z czym trudno jest przypisaæ wydatkowane rodki
na poszczególne placówki.
Z dofinansowania do kosztów czesnego i kursów kwalifikacyjnych dla ww 9 nauczycieli skorzysta³o:
- 5 osób pracuj¹cych w przedszkolach
- 2 w szko³ach podstawowych
- 2 w gimnazjach.
3. 4. 2. Informacja o dowo¿eniu dzieci do szkó³ w 2005 r.
(rozdz. 80113 §4300)
Dowo¿one by³y dzieci do placówek gminnych i do szkó³
specjalnych dla niepe³nosprawnych w Poznaniu i w Owiñskach.
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Na dowóz dzieci niepe³nosprawnych planowano 80.000 z³;
wykorzystano 66.856,83 z³ co stanowi 83,57%.

Na dowóz dzieci do szkó³ gminnych zaplanowano 118.500
z³ i wykorzystano 109.759,70 z³ co stanowi 92,62%.

Dowo¿enie realizowa³o 12 rodziców w³asnym transportem na podstawie zarz¹dzenia Wójta ustalaj¹cego wysokoæ
zwrotu kosztów przejazdu (kilometrówka) i powiadczenia
przez szko³ê iloci dni dowozu (obecnoci w placówce)
w danym miesi¹cu . W/w dzieci uczêszczaj¹ do placówek
zlokalizowanych przy nastêpuj¹cych ulicach:

Realizowano go za porednictwem Zak³adu Komunikacji
Publicznej Gminy Suchy Las na podstawie dystrybucji biletów
miesiêcznych.
Przeciêtnie w miesi¹cu z bezp³atnych biletów korzysta³o
143 uczniów, (koszt - 42 z³) z ulgowych biletów korzysta³o 151
uczniów (koszt - 21 z³). Do poszczególnych szkó³ taborem
Z.K.P. doje¿d¿a nastêpuj¹ca iloæ uczniów;

- Os. Jana III Sobieskiego
- Bydgoskiej 4

- Z. Sz. w Chludowie - 115 Sz. P. w Suchym Lesie  82

- Sarmackiej 105

- Gimnazjum w Suchym Lesie - 92

- Wszystkich wiêtych 1

- Z. Sz. w Biedrusku - 5 Razem - 294

- Promienistej 131

Dodatkowo Gmina finansuje zakup 4 biletów na przejazd
dzieci niepe³nosprawnych o niniejszym stopniu upoledzenia,
przejazdy 2 opiekunów tych dzieci i 2 bilety na przejazdy MPK
Poznañ.

- Obornickiej 314
- w Morasku
- w Owiñskach

3. 4. 3. Informacja o wysokoci dotacji udzielonych przez
Gminê Suchy Las na realizacjê zadañ z zakresu kultury
fizycznej w ramach dzia³alnoci po¿ytku publicznego
w 2005 r.

Taka sytuacja wynika ze specjalizacji placówek w zakresie
opieki i edukacji dzieci o ró¿nych stopniach niepe³nosprawnoci lub schorzeñ.

Rozdzia³ 82605 § 2820
1
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3. 5. Wykaz inwestycji - stanowi za³. nr 4 3.5.1 Wykaz
remontów dróg.
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IV. Realizacja zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
zleconych Gminie Gmina Suchy Las otrzyma³a w 2005r nastêpuj¹ce dotacje na zadania zlecone z Urzêdu Wojewódzkiego:

Poz. 3149

Zadania zlecone zosta³y zrealizowane przez Urz¹d Gminy
Suchy Las oraz przez Orodek Pomocy Spo³ecznej w Suchym
Lesie:
Wydatki poniesione przez Orodek Pomocy Spo³ecznej
kszta³towa³y siê w nastêpuj¹cy sposób:
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Wydatki poniesione przez Urz¹d Gminy kszta³towa³y siê
w nastêpuj¹cy sposób:
.
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Urz¹d Gminy wyda³ w 2005 r. 693 decyzje dotycz¹ce
zasi³ków, otrzymana dotacja na zasi³ki by³a za niska, Urz¹d
poniós³ czêæ wydatków na zasi³ki oraz ich obs³ugê ze rodków w³asnych by³a to kwota w nastêpuj¹cej wysokoci
77.805,00 z³.
.



3

Gmina Suchy Las otrzyma³a równie¿ dotacje na zadania
zlecone z Krajowego Biura Wyborczego kszta³towa³y siê one
w nastêpuj¹cy sposób:
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W/w dotacje zosta³y przeznaczone na organizacje wyborów do parlamentu oraz dwóch tur wyborów na prezydenta
i zosta³y przeznaczone na: delegacje cz³onków komisji, kwiaty
.
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do lokali wyborczych, materia³y biurowe, sprz¹tanie lokali
wyborczych, wysy³kê listów do cz³onków komisji, kabinê do
g³osowania, koszty osobowe i inne.
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V. Realizacja zadañ w ramach rachunku dochodów w³asnych.
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W roku 2005 zrealizowano na rachunkach dochodów
w³asnych nastêpuj¹ce dochody i wydatki:
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VI. Dochody i wydatki na realizacjê Gminnego programu
profilaktyki przeciw alkoholizmowi.
Po stronie dochodów zrealizowano kwotê 184.929 z³ co
stanowi 85,33% planu, a po stronie wydatków wydatkowano
kwotê 177.252 z³, co stanowi 71,97% planu. Zrealizowano
wszystkie zamierzenia wynikaj¹cego z planu. Zapewniono

funkcjonowanie wietlic socjoterapeutycznych, wyjazdy dzieci na imprezy kulturalne i sportowe, dofinansowano obóz
letni dla dzieci ze wietlic, zakupiono sprzêt sportowy.
VII. Realizacja dochodów i wydatków z GFO i GW
Stan rodków na pocz¹tek roku

403.102 z³

DOCHODY
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WYDATKI
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W sprawozdaniu Rb 33 mylnie podano kwotê wydatków
na §6110 w wysokoci 468.262 z³ zamiast kwoty 711 335 z³ co
wynika z nieujêci wydatków w wysokoci 243.074 z³ tytu³em
budowy remizy w Golczewie. Korekta sprawozdania zostanie
sporz¹dzona w przes³ana do RIO. W sprawozdaniu ujêto
wydatki niewygasaj¹ce wg poni¿szego zestawienia. W uchwale
podano kwotê 460.120 z³ a sprawozdaniu ujêto kwotê 365.000
z³, która zosta³a fizycznie przelana na subkonto wydatków

niewygasaj¹cych. W momencie tworzenia wykazu wydatków
niewygasaj¹cych planowano pozyskanie 100% przychodów,
które jednak do koñca roku nie wp³ynê³y na konto GFÓ i GW.
Stan rodków na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb 33 wynosi  247.414 z³ i dotyczy stanu zobowi¹zañ wynikaj¹cych z zaksiêgowanych faktur z terminem p³atnoci w roku 2006. Kwota 243.075 z³ dotyczy ostatniej raty za
budowê remizy w Golczewie.
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WYDATKI NIEWYGASAJ¥CE Z GFO I GW
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VII. Realizacja przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego GO w Suchym Lesie.
1. Przychody
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2. Koszty i inne obci¹¿enia
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Ró¿nica w wysokoci stanu rodków obrotowych pomiêdzy za³. nr 5 do uchwa³y bud¿etowej, a wysokoci¹ podan¹
w sprawozdaniu wynika z kilkakrotnie zmienianego planu
przez GO i nie ujêcia jednej z korekt w uchwale bud¿etowej.

Dyrektor GO uzyska³ wy¿sze od planowanych przychody,
które przeznaczy³ na rozwój zak³adu oraz na zakupy inwestycyjne. Zakupiono m.in. kostka brukowa, stojaki do rowerów,
wyk³adziny pod³ogowe, zieleñ, scena, rega³y, aerator spalinowy .Zmiany dokonane w planie nie spowodowa³y zwiêkszenia
dotacji z bud¿etu.

O nadwy¿kê rodków obrotowych w wysokoci 5.285 z³.
zak³ad bud¿etowy otrzyma³ umniejszona dotacje za m-c marzec
2006 roku.
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PLAN SP£ATY KREDYTÓW/PO¯YCZEK
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Za³¹cznik nr 2
do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Suchy Las

2.3.

REALIZACJA DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH W PE£NEJ SZCZEGÓ£OWOCI
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Za³. nr 3
do sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Suchy Las

REALIZACJA WYDATKÓW W PE£NEJ SZCZEGÓ£OWOCI
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