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Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; 2002r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806)
- Rada Gminy w Kamienniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/183/98 Rady Gminy w Kamienni-
ku z dnia 6 lutego 1998r. w sprawie ustalenia minimalnych sta-
wek czynszu dzier¿awnego, zmienionej uchwa³¹ Nr VII/48/03
Rady Gminy w Kamienniku z dnia 28 marca 2003r. wprowadza
siê w § 1 pkt 7 nastêpuj¹ce zmiany:

1/ wyrazy "0,50 z³ /piêædziesi¹t groszy/" zastêpuje siê wyra-
zem " 1 z³  /s³ownie: jeden z³oty/",

1498

Uchwa³a Nr VIII/52/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 22 kwietnia 2003r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzier¿awnego.

2/ wyraz "miesiêcznie" zastêpuje siê wyrazem "rocznie".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3.1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina
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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,  2002 r. Nr 23, poz. 230, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806,  2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958,  2001 r. Nr 125, poz.
1371,  2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr
74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz.
1826,  2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721), po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarz¹du Powiatu uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych ulicê "Ko-
�cieln¹", po³o¿on¹ we wsi Ba¿any.

1499

U c h w a ³ a  Nr  XIII/124/03
Rady  Miejskiej  w  Kluczborku

z dnia 3 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Kluczborka.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591,  2002 r. Nr 23, poz. 230, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806,  2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 2
ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958,  2001 r. Nr 125, poz.
1371,  2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr
74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz.
1826,  2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogê po³o¿o-
n¹ w Kujakowicach Dolnych, oznaczon¹ na mapie Ark. m. 1 jako
dzia³ki nr 152 i 153 i nadaje siê jej nazwê ulica "Wierzbowa".

1500

U c h w a ³ a  Nr XIII/125/03
Rady  Miejskiej  w  Kluczborku

z dnia 3 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.

§ 2. Po³o¿enie ulicy i jej przebieg okre�la za³¹cznik mapo-
wy, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Kluczborka.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia
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Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r.
o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.
496, 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, 1998 r. Nr 117, poz.
759, Nr 162, poz. 1126, 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr
48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz.
1320, 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683,
2003 r. Nr 6, poz. 65) - Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXVIII/518/01 Rady Mia-
sta Opola z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szko-
³om o uprawnieniach szkó³ publicznych, dzia³aj¹cym na terenie
miasta Opola wprowadza siê w § 2 nastêpuj¹c¹ zmianê: dodaje
siê ust. 3 w brzmieniu:

1502

Uchwa³a Nr XVII/140/03
Rady Miasta Opola

z dnia 21 sierpnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szko³om o
uprawnieniach szkó³ publicznych, dzia³aj¹cym na terenie miasta Opola.

"3. W przypadku jednostek rozpoczynaj¹cych dzia³alno�æ,
do ustalenia wysoko�ci planowanej na rok bud¿etowy dotacji,
przyjmuje siê planowan¹ liczbê uczniów i dzieci podan¹ do
dnia 30 wrze�nia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji,
a w kolejnym roku postêpuje siê wed³ug zasad wymienionych
w § 2 ust. 2."

§2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art. 19 pkt. 1a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.
84, Nr 200 poz. 1683) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy w Muro-
wie uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê na terenie Gminy Murów dzienn¹ stawkê
op³aty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych nie maj¹cych osobowo�ci prawnej doko-
nuj¹cych sprzeda¿y na targowiskach w wysoko�ci 20,00 z³.

§ 2.  Na inkasentów op³aty targowej wyznacza siê:
1. So³ectwo Bukowo                             - Luptak Lidia
2. So³ectwo Dêbiniec                           - Jaeger Konrad
3. So³ectwo Grabczok                          - Gustaw Klaudia
4. So³ectwo Grabice                             - Dambowy Karina
5. So³ectwo Ka³y                                    - Nowakowska Beata
6. So³ectwo M³odnik                             - Gowin Maria
7. So³ectwo Murów                                 - Rosicka Stanis³awa
8. So³ectwo Nowe Budkowice            - Janus Bernadeta
9. So³ectwo Oko³y                                  - Kuczera Krystian
10. So³ectwo Radomierowice             - Matuszewski Adam

1501

Uchwa³a Nr VIII/44/2003
 Rady Gminy w Murowie

z dnia 4 wrze�nia 2003 r.

w sprawie op³aty targowej obowi¹zuj¹cej na terenie Gminy Murów.

11. So³ectwo Stare Budkowice- Kurt Gerard
12. So³ectwo Zagwi�dzie- Warzyc Krystian

 § 3. Op³atê targow¹ nale¿y ui�ciæ inkasentowi niezw³ocz-
nie po rozpoczêciu sprzeda¿y na targowisku.

§4. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysoko�ci
25 % od zainkasowanej kwoty.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§6. Trac¹ moc  uchwa³y  Nr XXV/152/2001  z  dnia 30 listo-
pada 2001r. i Nr II/8/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.  w sprawie
op³aty targowej obowi¹zuj¹cej na terenie Gminy Murów.

§7. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Gminy w Murowie oraz w ka¿dej miejscowo�ci na terenie
Gminy.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Józef Sowada
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym (Dz.U. z 1994r. Nr 93, poz. 431 z pó�n. zm.), art 6
ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z pó�n. zm.), oraz art. 6 ust.
8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002r. o podatku le�nym (Dz.U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z pó�n, zm.), Rada Miejska w Paczko-
wie uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Rady Miejskiej Nr IX/53/03 z dnia 26 czerw-
ca 2003r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr Vlll/47/03 z dnia 28 kwiet-
nia 2003r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, le�nego i od
nieruchomo�ci wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:'
"Na inkasentów wyznacza siê:
1. So³tysów na terenie nastêpuj¹cych wsi: Unikowice, Dzie-

wiêtlice, Stary Paczków, Uje�dziec, Wilanowa, Lisie K¹ty, �cibórz,
Trzeboszowice, Kamienica, Kozielno,

2. Pana Andrzeja Cymarê na terenie wsi Go�cice,
3. Pani¹ Barbarê Tomick¹ na terenie miasta Paczkowa."
2. Dotychczasowy § 4 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
"Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysoko�ci procen-

towej od pobranych i rozliczonych kwot, a mianowicie:

1. So³tys wsi Unikowice 5,90%
2. So³tys wsi Dziewiêtlice 6,10%
3. So³tys wsi Stary Paczków 5,60 %
4. So³tys wsi Uje�dziec 6,40 %
5. Inkasent podatków we wsi Go�cice 6,10%
6. So³tys wsi Wilamowa 6,30%
7. So³tys wsi Lisie K¹ty 6,20%
8. So³tys wsi �cibórz              6,10%
9. So³tys Trzeboszowice 5,70 %
10. So³tys wsi Kamienica 5,90 %
11. So³tys wsi Kozielno 6,30 %
12. Inkasent podatków w mie�cie 5,90%."

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Paczków.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Paczkowie oraz w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik

1503

Uchwa³a Nr XI/64/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 4 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie inkasa podatków: rolnego, le�nego i od nieruchomo�ci.

Na  podstawie  art.18  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie  gminnym (Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591,
2002 r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz. 558  ) w zwi¹zku z art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz.
747) - Rada Gminy Pakos³awice uchwala , co  nastêpuje  :

§ 1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody, stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Zarz¹dowi Gminy
Pakos³awice .

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/169/02

Rady Gminy Pakos³awice
z dnia   30 sierpnia 2002 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania �cieków

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1.1.Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê  realizowanego przez  Zak³ad  Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Pakos³awicach na terenie Gminy Pa-
kos³awice,  zwanym dalej Zak³adem.

2.Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia-
³alno�æ Zak³adu polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i do-
starczaniu wody.

1504

Uchwa³a  Nr XXXIX /169/ 02
Rady Gminy Pakos³awice

z   dnia  30 sierpnia  2002 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody.
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3.Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okre�lenia
"ustawa",nale¿y przez to rozumieæ  ustawê z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym  odprowadzaniu
�cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747).

§ 2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowych w zakresie zbioro-
wego zaopatrzenia w wodê  na podstawie zawartej umowy zwa-
nej dalej Odbiorc¹.

§ 3. Dostarczanie wody odbywa siê na podstawie umowy o
zaopatrzeniu w wodê, zawartej miêdzy Zak³adem a Odbiorc¹.

Rozdzia³ II
Zawieranie umów

§ 4. 1.Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci.

2. / *
3. / *
4. / *
5. / *
/* - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

Nr PN.III-VR-0911-1-85/2002 z dnia 9 pa¿dziernika 2002r.

§ 5. 1.Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokre�lony lub
okre�lony.

2.Umowa winna okre�laæ mo¿liwo�æ jej rozwi¹zania w przy-
padkach okre�lonych przepisami  Kodeksu cywilnego oraz art.8
ustawy.

3.Umowa zawarta na czas nieokre�lony winna dopuszczaæ
jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za  wypowiedzeniem lub na zgod-
ny wniosek stron.

4.Rozwi¹zanie lub wyga�niêcie umowy skutkuje zastoso-
waniem przez Zak³ad �rodków   technicznych uniemo¿liwiaj¹cych
dalsze korzystanie z us³ug.

§  6. Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szcze-
gólno�ci postanowienia dotycz¹ce :

   1/ ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
oraz warunków ich �wiadczenia,

   2/ sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
   3/ praw i obowi¹zków stron umowy,
    4/ procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych,
   5/ okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialno-

�ci stron za niedotrzymanie warunków   umowy, w tym warunków
wypowiedzenia.

Rozdzia³ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa

§ 7. 1. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-VR-0911-1-85/2002 z dnia 9 pa�dziernika 2002r.

2.Minimaln¹ ilo�æ dostarczanej wody strony winny okre�liæ
w umowie.

3.Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpo-
wiadaæ jako�ciowo wymaganiom  okre�lonym przez ministra zdro-
wia.

§ 8. 1. Zak³ad obowi¹zany jest do zapewnienia prawid³owej
eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej.

2. Zak³ad jest obowi¹zany do regularnego informowania Za-
rz¹du Gminy o jako�ci wody   przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

§ 9. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin Zak³ad powinien zapewniæ zastêpczy punkt poboru
wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.

§ 10. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w
dostawie wody, Zak³ad powinien poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed pla-
nowanym terminem.

§ 11. 1.Zak³ad zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzy-
mania u Odbiorcy wodomierza g³ównego  wraz z zaworem
g³ównym.

2.Zawór g³ówny za wodomierzem jest miejscem wyda-
nia rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿ miej-
scem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

§ 12. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-VR-0911-1-85/2002 z dnia 9 pa�dziernika 2002r.

§ 13. 1. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-VR-0911-1-85/2002 z dnia 9 pa�dziernika 2002r.

2.W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w
budynkach wielolokalowych, ilo�æ dostarczonej wody ustala
siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z  uwzglêd-
nieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomie-
rzu g³ównym a sum¹   odczytów z wodomierzy w lokalach.

 - Naczelny S¹d Administracyjny O�rodek Zamiejsco-
wy we Wroc³awiu wyrokiem z dnia 25 marca 2003r. uchyli³
zaskar¿one rozstrzygniêcie w tej czê�ci (cyt. wyrok opubli-
kowano pod poz.1520)

§ 14. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
 Nr PN.III-VR-0911-1-85/2002 z dnia 9 pa�dziernika 2002r.

§ 15. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê prze-
ciêtne normy zu¿ycia , wzglêdnie �rednie zu¿ycie z ostatnich
3 miesiêcy przed awari¹.

§ 16. 1.Strony okre�l¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu  zap³aty, jak równie¿ spo-
sób uiszczania op³at.

2.Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿no�ci.

§ 17. Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Zak³ad obowi¹za-
ny jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady Gminy,
b¹d� wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 18. Taryfa wymaga og³oszenia w sposób zwyczajowo
przyjêty na terenie Gminy.

§ 19. 1. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-VR-0911-1-85/2002 z dnia 9 pa�dziernika 2002r.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostar-
czenie wody.

§ 20. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskie-
go Nr PN.III-VR-0911-1-85/2002 z dnia 9 pa�dziernika 2002r.
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Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 21. 1.Przy³¹czenie nieruchomo�ci do sieci wodoci¹go-
wej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej  siê o przy³¹cze-
nie.

2.Zak³ad po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne
na przy³¹czenie nieruchomo�ci.

3.Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹cze-
niowych jest wcze�niejsze uzgodnienie  dokumentacji technicz-
nej z Zak³adem.

4.Przed podpisaniem umowy na dostawê wody Zak³ad
dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza   pod k¹tem spe³nie-
nia warunków technicznych.

§ 22. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-VR-0911-1-85/2002 z dnia 9 pa�dziernika 2002r.

§ 23. 1.Je¿eli umowa o dostarczenie wody nie stanowi
inaczej, odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych.

2.Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czê�ci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legalizacja
obci¹¿a eksploatatora instalacji.

Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa Odbiorcy us³ug

§ 24. Zak³ad winien zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom
us³ugi a szczególnie winno  byæ stanowisko pracy do spraw
obs³ugi klienta.

§ 25. Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie
klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej re-
alizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 26. Zak³ad winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszone reklamacje.

§ 27. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê Zak³ad powinien uprzedziæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa

§ 28. Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci
je�li przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody b¹d�
zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicz-
nymi.

§ 29. Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na do-
stawê wody,  gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okre�lo-
nych w art. 6 ustawy.

§ 30. Zak³ad mo¿e odci¹æ dostawê wody w przypadkach i
na warunkach okre�lonych w art. 8 ustawy.

§ 31. Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umo-
wy na dostawê wody, je�li nie zosta³y usuniête przeszkody bê-
d¹ce przyczyn¹ zaniechania �wiadczenia us³ug.

§ 32. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-VR-0911-1-85/2002 z dnia 9 pa�dziernika 2002r.

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki Odbiorców us³ug

§ 33. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
winien wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie umowy do Zak³adu.

§ 34. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich tempera-
tur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomiesz-
czenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób
nieuprawnionych do tych pomieszczeñ.

§ 35. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiasto-
wego powiadamiania Zak³adu o wszelkich stwierdzonych uszko-
dzeniach wodomierza g³ównego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 36. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Za-
k³adu o zmianach w³asno�ciowych nieruchomo�ci lub zmia-
nach u¿ytkownika lokalu.

§ 37. Odbiorca winien powiadomiæ Zak³ad o wszelkich
zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

§ 38. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulo-
wania nale¿no�ci za dostawê wody.

§ 39. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodaro-
waæ wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.

§ 40. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z za-
opatrzenia w wodê w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiadczonych przez
Zak³ad oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alno�ci Zak³adu, a w szczegól-
no�ci do:

1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób elimi-
nuj¹cy mo¿liwo�æ wyst¹pienia ska¿enia  chemicznego lub bak-
teriologicznego wody w sieli wodoci¹gowej na skutek cofniêcia
siê wody  z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody, w
celu prawid³owego ustalania op³at za  odprowadzanie �cieków,

3) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej  wy³¹cznie w
celach okre�lonych w warunkach  przy³¹czenia do sieci.

Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe

§ 41. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr XXXIX/ 169/ 02  z dnia 30 sierpnia 2003r. Rady Gminy w
Pakos³awicach  i obowi¹zuje po up³ywie14 dni od daty og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego .

§ 42. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747) wraz z
przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 43. Zak³ad zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarcza-
nia niniejszego Regulaminu Odbiorcom jego us³ug.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591
z pó�n.zm), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Gminy, stanowi¹cy za³¹cznik do ni-
niejszej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego
2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, uchwa³a Nr XIX/
131/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Pokój, uchwa³a  Nr XXXII/217/2001  z dnia 27 sierp-
nia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
Pokój oraz uchwa³a  Nr IV/28/2003 z dnia 10 lutego 2003 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IX/79/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 25 sierpnia 2003 r.

STATUT GMINY

Postanowienia ogólne

§1. 1. Wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Pokój tworz¹ z mocy
prawa mieszkañcy so³ectw: D¹brówka Dolna, Domaradzka Ku�-
nia, Domaradz (z przysió³kami: Jagienna, Kozuby, Pary¿, Swier-
cowskie, ¯abiniec), Fa³kowice, Kopalina, Krogulna, Krzywa Góra,
Lubnów, £adza, Pokój, Siedlice, Zawi�æ, Zieleniec.

2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o Gminie, nale-
¿y przez to rozumieæ wspólnotê samorz¹dow¹ okre�lon¹ w ust.1
oraz odpowiednie terytorium.

§2. Terytorium Gminy obejmuje powierzchniê 133 km2.
Granice Gminy zakre�lone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik
nr 1 do Statutu.

§3. 1. Siedzib¹ organów Gminy jest wie� Pokój.
2. Herb Gminy stanowi tarcza podzielona pionowo na dwa pola;

w prawym polu - na ¿ó³topomarañczowym tle rogi jelenia w kolorze
br¹zowym u³o¿one jeden nad drugim, w lewym polu - na b³êkitnym tle
po³owa bia³ego or³a �l¹skiego z g³ow¹ zwrócon¹ w lewo.

3. Wzór herbu stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
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Uchwa³a Nr IX/79/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia  25 sierpnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

§4.1. Gmina realizuje zadania publiczne zawarte w usta-
wach.

2. Gmina wykonuje nastêpuj¹ce kategorie zadañ publicznych:
1) zadania w³asne,
2) zadania zlecone, na³o¿one na Gminê ustawami,
3. Zadania w³asne Gminy, obejmuj¹ce zaspokajanie zbio-

rowych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej, okre�la art.7 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó�n.zm.). O tym, które zadania
w³asne maj¹ charakter obowi¹zkowy decyduj¹ ustawy.

4. Gmina mo¿e równie¿ wykonywaæ zadania z zakresu
administracji rz¹dowej, zadania z zakresu organizacji, przygo-
towañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referen-
dów oraz zadania innych jednostek samorz¹du terytorialnego
na podstawie porozumienia z organami tej administracji lub
tych jednostek po zapewnieniu �rodków finansowych.

§5.1. Tworzenie, przekszta³cenie lub likwidacja jednostek
organizacyjnych pozostaj¹cych w strukturze organizacyjnej
Gminy nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy.

2. Statuty tych jednostek uchwala Rada, a regulaminy
organizacyjne zatwierdza Wójt Gminy, chyba, ¿e przepisy szcze-
gólne stanowi¹ inaczej.

3. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi za-
³¹cznik nr 3 do Statutu.

§6.1. Mieszkañcy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowa-
niu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za po-
�rednictwem swoich organów.

2. Sprawy rozstrzygane wy³¹cznie w drodze referendum,
a tak¿e zasady i tryb jego przeprowadzenia okre�la ustawa z
15 wrze�nia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz.
985 z pó�n.zm.)

Rada Gminy

§7. Rada sk³ada siê z piêtnastu radnych.

§8. Rada kontroluje dzia³alno�æ Wójta, gminnych jedno-
stek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy i w
tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.

§9.1. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu
radni sk³adaj¹ zgodnie z art.23a ustawy nastêpuj¹ce �lubowa-
nie:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej �lu-
bujê uroczy�cie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetel-
nie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej Gminy i miesz-
kañców". �lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczyta-
niu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹ s³owo
"�lubujê". �lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania
"Tak mi dopomó¿ Bóg".

2. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady Gminy oraz
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³a-
daj¹ �lubowanie na sesji, na której s¹ obecni.

3. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swojego grona
przewodnicz¹cego i jednego wiceprzewodnicz¹cego w trybie
art.19, ust.1 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
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Sesje Rady Gminy

§10.1. Sesje s¹ przewidziane w planach pracy Rady.
2. Równie¿ sesja nie przewidziana w planie pracy zwo³y-

wana jest przez Przewodnicz¹cego Rady Gminy z zachowaniem
zasad zawiadamiania radnych, o których mowa w §11 ust.1 i 2.

3. Sesja Rady Gminy mo¿e sk³adaæ siê z jednego lub
kilku posiedzeñ.

§11.1. Sesje przygotowuje i zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady
Gminy, ustalaj¹c porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê roz-
poczêcia sesji.

2. O terminie i miejscu sesji zawiadamia siê radnych co
najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, wysy³aj¹c
zawiadomienia zawieraj¹ce informacje o miejscu i czasie roz-
poczêcia obrad, porz¹dek sesji oraz projekty uchwa³ i niezbêd-
ne materia³y zwi¹zane z tematyk¹ sesji.

§12.1. Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia mieszkañców
Gminy o terminie sesji, miejscu i porz¹dku obrad w sposób
zwyczajowo przyjêty, co najmniej 7 dni przed sesj¹.

2. Szczegó³ow¹ listê zaproszonych go�ci ustala ka¿dora-
zowo Przewodnicz¹cy Rady z Wójtem Gminy.

§13. W miejscu obrad Rady Wójt zapewnia warunki nie-
zbêdne dla prawid³owej pracy Rady Gminy na sesji, dotycz¹ce
zw³aszcza miejsca dla radnych, osób zaproszonych i publiczno-
�ci oraz ich bezpieczeñstwa, a tak¿e porz¹dku po jej zakoñczeniu.

§14. Ka¿d¹ nieobecno�æ w obradach Rady Gminy i komi-
sji radny powinien usprawiedliwiæ przed Przewodnicz¹cym Rady
Gminy lub przewodnicz¹cym komisji.

§15.1. Sesjê Rady otwiera i obrady prowadzi Przewodni-
cz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, zwany dalej "Przewodni-
cz¹cym"

2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez prze-
wodnicz¹cego s³ów: "Otwieram sesjê Rady Gminy w Pokoju".

3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy sprawdza na pod-
stawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad, a w przypadku
braku quorum (ustawowo wymaganej do podjêcia uchwa³ licz-
by radnych obecnych na sesji) podejmuje decyzjê o przerwaniu
sesji.

4. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad Przewodnicz¹-
cy przedstawia porz¹dek obrad.

5. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d� zmianê porz¹dku
obrad mo¿e wyst¹piæ ka¿dy z radnych oraz Wójt.

§16.1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug ustalo-
nego porz¹dku.

2. Przewodnicz¹cy udziela g³osu radnym wed³ug kolejno-
�ci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu w spra-
wie zg³oszenia wniosków o charakterze formalnym, których
przedmiotem mog¹ byæ sprawy:

a) stwierdzenia quorum,
b) zdjêcia okre�lonego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji,
d) zamkniêcia listy mówców,
e) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów.

§17.1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebiegiem
sesji i przestrzeganiem porz¹dku obrad.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pie-
niu wyra�nie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie prze-

kracza przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy mo¿e zwró-
ciæ mu uwagê, a nastêpnie odebraæ mu g³os.

3. Je¿eli zachowanie radnego w drastyczny sposób zak³ó-
ca porz¹dek obrad, b¹d� uchybia powadze sesji, Przewodnicz¹-
cy zwraca mu uwagê. Po bezskutecznym zwróceniu uwagi Prze-
wodnicz¹cy mo¿e odebraæ radnemu g³os.

§18.1. Rada podejmuje rozstrzygniêcia w formie uchwa³
w sprawach rozpatrywanych na sesji.

2. Uchwa³y Rady s¹ odrêbnymi dokumentami z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym, które s¹ odnotowywane
w protokole sesji.

§19.1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê mog¹
wystêpowaæ: Radni, komisje Rady i Wójt.

2. Wykonanie inicjatywy uchwa³odawczej koordynuj¹ Prze-
wodnicz¹cy Rady i Wójt, podejmuj¹c w tym celu dzia³ania nie-
zbêdne do prawid³owego przygotowania projektu.

3. Projekty uchwa³ opiniuje na pi�mie radca prawny Urzê-
du Gminy, po zaparafowaniu przez:

a) kierownika referatu, którego zakres dzia³ania uchwa³a
dotyczy,

b) Skarbnika Gminy, je�li podjêcie uchwa³y wywo³a skutki
finansowe.

§20.1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podnie-
sienie rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano "za",
"przeciw", "wstrzymujê siê".

2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy, ka¿-
dorazowo sprawdzaj¹c, czy g³osowanie odbywa siê w obecno-
�ci wymaganej liczby radnych.

§21.1. W przypadku ustawowego wymogu tajnego g³oso-
wania Rada ustala ka¿dorazowo sposób g³osowania z uwzglêd-
nieniem zasad, o których mowa w ust. 2, 3 i 4.

2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
wybrana na sesji spo�ród radnych w g³osowaniu jawnym.

3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania i sprawdza, czy g³osowa-
nie odbywa siê w obecno�ci wymaganej liczby radnych.

4. Komisja skrutacyjna przeprowadza g³osowanie. Za g³osy
wa¿ne uznaje siê te, które oddano w sposób ustalony dla dane-
go g³osowania.

5. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skruta-
cyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.

§22.1. Uchwa³a Rady stanowi¹ca odrêbny dokument, o
którym mowa w §18 ust.2, powinna zawieraæ:

a) kolejny numer sk³adaj¹cy siê z: numeru sesji, numeru
uchwa³y wg kolejno�ci podjêcia i roku podjêcia,

b) datê podjêcia i tytu³,
c) podstawê prawn¹,
d) okre�lenie zadañ,
e) w przypadku uchwa³y dotycz¹cych zobowi¹zañ finanso-

wych - wskazanie �róde³ dochodów, z których zobowi¹zania zo-
stan¹ pokryte,

f) okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y oraz organów sprawuj¹cych nadzór nad jej realizacj¹,

g) termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y oraz ewentualnie spo-
sób jej og³oszenia i czas jej obowi¹zywania.

2. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady, który przewodniczy³ obradom.

3. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê i przechowuje wraz
z protoko³em sesji. Zbiór uchwa³ i protoko³ów Rady dostêpny do
powszechnego wgl¹du prowadzi Urz¹d Gminy.

4. Uchwa³y przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom orga-
nizacyjnym do realizacji.
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§23.1. Radni sk³adaj¹ zapytania, interpelacje oraz wnio-
ski w istotnych sprawach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ Rady  i
Wójta.

2. W miarê mo¿liwo�ci, a zw³aszcza w zale¿no�ci od cha-
rakteru sprawy bêd¹cej przedmiotem interpelacji, zapytania lub
wniosku, Wójt lub wyznaczona przez niego osoba udziela odpo-
wiedzi na bie¿¹co, pod koniec sesji wzglêdnie na nastêpnej
sesji.

3. Na wniosek radnego Rada mo¿e w³¹czyæ sprawê roz-
patrzenia odpowiedzi na jego interpelacjê, wniosek oraz zapyta-
nia do porz¹dku obrad sesji.

4. Radny mo¿e z³o¿yæ interpelacjê, zapytanie oraz wnio-
sek na pi�mie wraz z wnioskiem o przedstawienie jego stanowiska
na sesji przez innego radnego w razie jego nieobecno�ci.

5. Radny mo¿e ¿¹daæ odpowiedzi na interpelacjê na pi�mie.

§24.1. W ramach realizacji porz¹dku obrad Przewodni-
cz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu zaproszonym na sesjê osobom spo-
za grona radnych oraz mieszkañcom Gminy.

2. Przepisy §17 ust.2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
uczestnicz¹cych w sesji osób spoza grona radnych.

§25.1. Z zastrze¿eniem ust.2 i 3, sesja Rady odbywa siê
na jednym posiedzeniu.

2. Na wniosek Przewodnicz¹cego albo radnych obecnych
na sesji, Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynu-
owaniu obrad w innym ustalonym przez Przewodnicz¹cego ter-
minie w ramach tej samej sesji, w szczególno�ci z powodu:

a) niemo¿no�ci rozpatrzenia na jednym posiedzeniu spraw
przewidzianych w porz¹dku obrad,

b) nieprzewidzianych przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych Ra-
dzie Gminy obradowanie, b¹d� rozstrzyganie spraw.

3. Przewodnicz¹cy Rady podejmuje decyzjê o przerwaniu
sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad,
wyznaczaj¹c jednocze�nie termin kolejnego posiedzenia w ra-
mach sesji lub przewidywany termin jego zwo³ania.

4. Fakt przerwania sesji oraz jego przyczyny odnotowuje
siê w protokole sesji.

§26.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
zamyka obrady wypowiadaj¹c s³owa: "Zamykam sesjê Rady
Gminy w Pokoju".

2. Przepis ust.1 dotyczy równie¿ sesji, która objê³a wiêcej
ni¿ jedno posiedzenie.

§27.1. Z ka¿dej sesji sporz¹dza siê protokó³ na pi�mie,
stanowi¹cy urzêdowy zapis przebiegu sesji. Nagranie magne-
tofonowe obrad przechowuje siê do przyjêcia protoko³u z po-
przedniej sesji.

2. Protokó³ powinien zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce posiedzenia,
b) liczbê radnych obecnych na posiedzeniu,
c) stwierdzenie nieobecno�ci radnych (usprawiedliwio-

nych i nieusprawiedliwionych),
d) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
e) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posie-

dzenia,
f) uchwalony porz¹dek obrad,
g) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz

tekst zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
h) przebieg g³osowania nad rozstrzygniêciami Rady oraz

numery i tytu³y uchwa³ wraz ze stwierdzeniem obecno�ci usta-
wowo wymaganej liczby radnych podczas g³osowania, poda-
niem trybu g³osowania i liczby oddanych g³osów "za", "przeciw",
"wstrzymujê siê",

i) czas trwania posiedzenia,

j) podpisy Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej pro-
tokó³.

3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych oraz
podjête przez Radê uchwa³y oraz inne dokumenty stanowi¹ce
przedmiot obrad sesji, które stanowi¹ integraln¹ czê�æ protoko³u.

Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y cy-
frami arabskimi. Now¹ numeracjê rozpoczyna siê z pocz¹tkiem
kadencji Rady Gminy.

4. Protokó³ z poprzedniej sesji wyk³ada siê do wgl¹du rad-
nych w siedzibie Rady przed terminem sesji oraz na sesji.

5. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do pro-
toko³u sesji.

6. Protokó³ jest przyjmowany przez Radê na nastêpnej
sesji.

Komisje Rady Gminy

§28. Rada Gminy wybiera cz³onków komisji w liczbie 3-4
osób.

§29. Z zastrze¿eniem §34, do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komi-

sji przez Radê, Wójta oraz spraw przedk³adanych przez cz³on-
ków komisji,

2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przy-
gotowanie projektów uchwa³ Rady,

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady,
4) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkañców

Gminy dotycz¹cych zakresu kompetencji komisji w sprawach
dzia³alno�ci Rady, Wójta oraz Urzêdu Gminy i innych instytucji
dzia³aj¹cych na terenie Gminy,

5) opracowanie podstawowych kierunków dzia³añ, pro-
gramów oraz koordynacja planów pracy Rady.

§30.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ w oparciu o roczne plany
pracy, zatwierdzone przez Radê.

2. Komisje odbywaj¹ posiedzenia oraz podejmuj¹ roz-
strzygniêcia, uchwalaj¹c opinie i wnioski.

§31. 1. Ka¿dy radny mo¿e byæ cz³onkiem nie wiêcej ni¿
dwóch komisji.

2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni.
3. Rada okre�la sk³ad osobowy komisji, na pierwszym

posiedzeniu komisja wybiera spo�ród siebie przewodnicz¹ce-
go. W trakcie kadencji Rada mo¿e zmieniæ sk³ad osobowy i
przewodnicz¹cego komisji.

§32. 1. Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje posiedzenie i usta-
la porz¹dek obrad. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.

2. Posiedzenia komisji s¹ jawne. S¹ one prawomocne,
gdy uczestniczy w nich co najmniej po³owa sk³adu komisji.

3. Posiedzenia komisji prowadzi przewodnicz¹cy komisji
lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
5. Komisje sk³adaj¹ okresowo na sesjach Rady Gminy

sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.
6. Komisje wspó³pracuj¹ z Wójtem w realizacji zadañ na-

le¿¹cych do ich w³a�ciwo�ci.
7. Przewodnicz¹cy komisji lub osoba kieruj¹ca pracami

komisji zawiadamia mieszkañców Gminy w sposób zwyczajo-
wo przyjêty - na tablicach og³oszeñ poszczególnych so³ectw o
terminie, miejscu i tematyce posiedzenia komisji w terminie
7 dni przed tym posiedzeniem.

8. Przewodnicz¹cy lub osoba kieruj¹ca pracami komisji
przy wspó³pracy z Wójtem wyznacza w miejscu odbywania po-
siedzenia miejsca dla publiczno�ci chc¹cej obserwowaæ prze-
bieg posiedzenia.
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§33.1. Komisje dla realizacji zadañ o charakterze kom-
pleksowym nale¿¹cym do w³a�ciwo�ci kilku komisji powinny
odbywaæ wspólnie posiedzenia oraz uchwalaæ wspólnie wnio-
ski i opinie.

2. Komisje mog¹ inicjowaæ i podejmowaæ wspó³pracê z
odpowiednimi komisjami innych rad gmin, a tak¿e organizacja-
mi spo³ecznymi i zawodowymi.

3. Komisje do wykonania swych zadañ mog¹ zapraszaæ
specjalistów przez siebie wybranych za zgod¹ Rady.

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§34. Przedmiotem dzia³alno�ci kontrolnej Komisji jest
ca³okszta³t dzia³alno�ci Wójta oraz gminnych jednostek organi-
zacyjnych i pomocniczych w zakresie:

a) wykonania bud¿etu Gminy,
b) gospodarowania mieniem komunalnym,
c) przestrzegania i realizacji postanowieñ Statutu Gminy i

uchwa³ Rady Gminy,
d) wykonywania zadañ Gminy, okre�lonych przepisami

prawa.

§35.1. Komisja pracuje wed³ug rocznych planów pracy,
zatwierdzonych przez Radê.

2. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kontroli
dora�nej.

3. Rada, zlecaj¹c Komisji przeprowadzenie kontroli do-
ra�nej, okre�la szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli  oraz
termin jej przeprowadzenia.

§36. Komisja przeprowadza kontrolê w oparciu o nastê-
puj¹ce kryteria:

1) legalno�ci,
2) gospodarno�ci,
3) rzetelno�ci,
4) celowo�ci.

§37. 1. Kontrolê przeprowadza zespó³ kontroluj¹cy z³o¿o-
ny z cz³onków Komisji Rewizyjnej.

2. W sk³ad zespo³u kontroluj¹cego mog¹ wchodziæ cz³on-
kowie innych sta³ych Komisji Rady Gminy.

3. Przewodnicz¹cego zespo³u wyznacza komisja.
4. W uchwale komisji okre�la siê jednostkê objêt¹ kon-

trol¹ i szczegó³owy zakres kontroli.
5. Uchwa³a Komisji stanowi upowa¿nienie do dzia³ania w

jej imieniu i podlega okazaniu w kontrolowanej jednostce przed
podjêciem czynno�ci kontrolnej.

§38.Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia Wójta o zamia-
rze przeprowadzenia kontroli co najmniej 3 dni przed jej rozpo-
czêciem.

§39. W zwi¹zku z wykonywan¹ dzia³alno�ci¹ zespó³ kon-
troluj¹cy upowa¿niony jest do:

1) wstêpu do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanej jed-
nostki,

2) wgl¹du do akt i dokumentów zwi¹zanych z przeprowa-
dzon¹ kontrol¹ z wyj¹tkiem indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej,

3) ¿¹dania od kierownika kontrolowanej jednostki ustnych
i pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych przedmiotu
kontroli,

4) przyjmowania o�wiadczeñ od pracowników kontrolo-
wanej jednostki,

5) wystêpowania z wnioskiem do Rady o powo³anie bie-
g³ego do zbadania spraw bêd¹cych przedmiotem kontroli.

§40.1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowi¹za-
ny do zapewnienia zespo³owi kontroluj¹cemu warunków loka-
lowych i technicznych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynno�ci kontrolnych zespó³
kontroluj¹cy jest zobowi¹zany do przestrzegania:

a) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹-
zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,

b) przepisów o postêpowaniu z informacjami niejawnymi
zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ w zakresie
obowi¹zuj¹cym w kontrolowanej jednostce.

3. Dzia³alno�æ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ
porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.

§41.1. Z przebiegu kontroli zespó³ sporz¹dza protokó³, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego oraz kie-
rownik kontrolowanej jednostki. Protokó³ powinien zawieraæ:

a) nazwê kontrolowanej jednostki oraz g³ówne dane oso-
bowe jej kierownika,

b) imiona i nazwiska cz³onków zespo³u kontroluj¹cego,
c) okre�lenie zakresu i metody kontroli oraz podstawy prawnej,
d) czas trwania kontroli,
e) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespó³,
f) ewentualne zastrze¿enia kierownika kontrolowanej jed-

nostki,
g) wykaz za³¹czników.
2. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych eg-

zemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki
kontrolowanej, drugi Wójt, a trzeci pozostaje w aktach Komisji.

3. Zespó³ kontroluj¹cy przedk³ada Komisji propozycje za-
leceñ i wniosków pokontrolnych.

§42.1. Komisja w terminie 30 dni od daty zakoñczenia
kontroli formu³uje zalecenia i wnioski w sprawie:

a) usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owo�ci,
b) wyci¹gniêcia przez kierownika kontrolowanej jednostki

konsekwencji s³u¿bowych wobec winnych,
c) ewentualnego skierowania sprawy do pañstwowych

organów kontroli, nadzoru i �cigania.

2. Zalecenia i wnioski o których mowa w ust.1, Komisja
kieruje do Rady celem uzyskania zatwierdzenia, a nastêpnie do
Wójta i kierownika kontrolowanej jednostki.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki jest zobowi¹zany
zawiadomiæ, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 10 dni, Komisjê i prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy o sposobie realizacji wniosków i
zaleceñ pokontrolnych.

4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceñ
pokontrolnych, kierownik kontrolowanej jednostki zobowi¹zany
jest podaæ na pi�mie przyczynê odmowy wraz z uzasadnieniem.

5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, Komisja mo¿e
skierowaæ sprawê do rozstrzygniêcia przez Radê Gminy.

6. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zale-
ceñ pokontrolnych.

§43.1. Wyniki swoich dzia³añ Komisja przedstawia Ra-
dzie w formie sprawozdañ:

a) rocznych - w sposób zgodny z planem pracy,
b) okresowych - w przypadku kontroli dora�nych lub na

wniosek Rady Gminy.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególno�ci:
a) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem przyczyn

ujawnionych nieprawid³owo�ci,
b) sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych.
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Organ Wykonawczy Gminy

§44.1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy
zwany dalej "Wójtem".

2. Zasady i tryb wyboru Wójta okre�la ustawa z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpo�rednim wyborze wójta, burmistrza i
prezydenta miasta.

3. Ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierun-
kach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdania z jego
dzia³alno�ci nale¿y do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Rady.

4. Wójt, w drodze zarz¹dzenia, powo³uje oraz odwo³uje
swego zastêpcê.

Pracownicy samorz¹dowi

§45. Zastêpca Wójta sprawuje funkcjê Wójta w razie jego
nieobecno�ci lub niemo¿no�ci wykonywania obowi¹zków. Za-
dania powierzone mu przez Wójta wykonuje zgodnie z jego wska-
zówkami i poleceniami.

§46.1. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowa-
nie oraz organizuje pracê Urzêdu.

2. Sekretarz Gminy prowadzi sprawy Gminy powierzone
mu przez Wójta, kieruj¹c siê wskazówkami Wójta.

Dostêp obywateli do dokumentów

§47.1. Dokumenty w Urzêdzie udostêpniane s¹ w nastê-
puj¹cy sposób:

a) w drodze og³aszania wa¿nych dla mieszkañców Gminy
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) przez wywieszanie najistotniejszych informacji na tabli-
cy og³oszeñ usytuowanej w Urzêdzie Gminy,

c) na wniosek zainteresowanego w przypadku, gdy ¿¹da-
nej informacji nie ma w miejscach, o których mowa w pkt a i
pkt.b.

2. Informacje, o których mowa w ust.1 pkt c, udostêpniane
s¹ bez zbêdnej zw³oki w poszczególnych referatach, w godzi-
nach pracy Urzêdu Gminy.

3. Gdyby sposób lub forma udostêpnienia informacji wy-
maga³a poniesienia dodatkowych kosztów Urz¹d pobierze od
wnioskodawcy op³atê w wysoko�ci odpowiadaj¹cej tym kosz-
tom.

Jednostki pomocnicze Gminy

§48. 1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze: so³ectwa.
2. Tworzenie, ³¹czenie, podzia³ i znoszenie so³ectw oraz

zmiany ich granic nastêpuje w formie uchwa³y Rady Gminy.
Rozstrzygniêcia te mog¹ byæ dokonywane z inicjatywy:

1) organów Gminy,
2) mieszkañców so³ectwa, wyra¿onej w uchwale Zebra-

nia Wiejskiego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt.1, Rada podej-
muje uchwa³ê wstêpn¹ i powiadamia o swojej inicjatywie miesz-
kañców so³ectw. Nastêpnie przeprowadza siê w tej sprawie
konsultacje z mieszkañcami w formie Zebrania Wiejskiego. In-
formacja o przebiegu zebrania i wyniku g³osowania jest przeka-
zywana do Rady, która podejmuje ostateczne rozstrzygniêcie.

4. Szczegó³owe zasady przeprowadzania konsultacji okre-
�la ka¿dorazowo odrêbna uchwa³a Rady.

§49. 1. Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze
uwzglêdnia siê przede wszystkim uwarunkowania przestrzen-
ne i istniej¹ce wiêzi miedzy mieszkañcami.

2. Granice, organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw oraz ich
organów okre�la Rada odrêbnymi statutami, nadanymi tym jed-
nostkom po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami.

3. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectw sprawuj¹ Rada i Wójt.

§50. So³ectwo samodzielnie zarz¹dza znajduj¹cymi siê
na terenie jego dzia³ania i powierzonymi mu sk³adnikami mie-
nia Gminy.

§51. Do zakresu czynno�ci dokonywanych samodzielnie
przez so³ectwo w zakresie przys³uguj¹cego mu mienia nale¿¹:

1) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia,

2) utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym, zgod-
nie z jego aktualnym przeznaczeniem.

§52. 1. So³ectwa prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

2. So³ectwa gospodaruj¹ samodzielnie �rodkami wydzie-
lonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c je na realizacjê zadañ
spoczywaj¹cych na tych jednostkach pomocniczych.

3. Kontrolê gospodarki finansowej so³ectw sprawuje Ko-
misja Rewizyjna oraz Skarbnik Gminy, który informacje w tym
zakresie przedk³ada Wójtowi.

§53. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e braæ udzia³ w se-
sjach Rady i posiedzeniach komisji Rady z prawem wystêpo-
wania z g³osem doradczym, zg³aszania wniosków i zapytañ, bez
prawa udzia³u w g³osowaniu.

Postanowienia koñcowe

§54. Przepisy porz¹dkowe og³aszane s¹ przez rozplaka-
towanie obwieszczeñ na tablicach og³oszeñ w so³ectwach i w
Urzêdzie Gminy.
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Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy

1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Pokoju
2. Gminny O�rodek Kultury w Pokoju

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
4. O�rodek Pomocy Spo³ecznej  w Pokoju
5. Publiczne Przedszkole w Pokoju z oddzia³ami w: Do-

maradzu, Fa³kowicach, Lubnowie
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Domaradzu
7. Publiczna Szko³a Podstawowa w Pokoju
8. Zespó³ Szkó³ Gimnazjalnych w Pokoju.
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Na podstawie art. 21 ust.1pkt 1 i ust 2  ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733,  2002 r. Nr 113, poz.984 , Nr 168, poz.1383 ; 2003 r.
Nr 113 poz. 1069 ) - Rada Miejska w Prudniku uchwala, co na-
stêpuje :

§1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2003 - 2008,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y .

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika .

 §  3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia .

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

 Za³¹cznik
 do uchwa³y  Nr XII/101/2003

 Rady Miejskiej w Prudniku
 z dnia 28 sierpnia 2003r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy  Prudnik na lata 2003 - 2008

Rozdzia³ I
Prognoza dotycz¹ca wielko�ci oraz stanu technicznego

zasobu mieszkaniowego Gminy Prudnik w poszczególnych la-
tach  z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e mieszkalne

§ 1.1. Zasoby mieszkaniowe Gminy zarz¹dzane s¹ przez
Zarz¹d Budynków Komunalnych w Prudniku .  Na dzieñ 30 kwiet-
nia 2003 r.  ZBK zarz¹dza³ 227 budynkami stanowi¹cymi  w
100% w³asno�æ Gminy,  w których znajduj¹ siê  1.232  lokale
mieszkalne i socjalne o ³¹cznej powierzchni 68.208 m2 . Gmin-
ne lokale mieszkalne znajduj¹ siê równie¿ w 287 budynkach
wspólnot mieszkaniowych , gdzie Gmina posiada swoje udzia-
³y. W budynkach tych liczba gminnych lokali mieszkalnych i so-
cjalnych  wynosi 1.624,  o ³¹cznej powierzchni  85.020 m2.

Na rzecz  najemców Gmina Prudnik sprzeda³a 966 lokali
mieszkalnych  o powierzchni 52.516 m2.  Stopieñ prywatyzacji
mieszkañ wynosi  25 % .

2 .Prognoza wielko�ci mieszkaniowego zasobu Gminy
Prudnik  :
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 Uchwa³a  Nr XII/101/2003
 Rady Miejskiej w Prudniku

 z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2003 -2008.

rok ilo�æ lokali mieszkalnych ilo�æ lokali socjalnych 

VIII/2003 2728 128 

XII/2003 2702 134 

2004 2662 144 

2005 2620 156 

2006 2578 168 

2007 2536 180 

2008 2494 192 

3. Struktura wiekowa budynków i  stopieñ  wyposa¿enia
mieszkañ w podstawowe instalacje i urz¹dzenia :

1) Budynki, w których znajduj¹ siê mieszkania gminne w
przewa¿aj¹cej czê�ci s¹ obiektami przedwojennymi . W�ród  227
budynków stanowi¹cych  w 100 % w³asno�æ Gminy, znajduje
siê tylko 5 budynków po kapitalnym remoncie . Pozosta³e z nich
to budynki wybudowane na pocz¹tku ubieg³ego stulecia.

Nieco wy¿szy standard posiadaj¹ gminne lokale miesz-
kalne usytuowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych , z
których  19% to budynki wybudowane w 1961 roku lub po kapi-
talnym remoncie .

2) Stopieñ wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe insta-
lacje i urz¹dzenia :

    instalacja wodoci¹gowa      -   85 %
    w.c.                                           -   54 %
    ³azienki                                    -   48 %
    instalacja gazowa                 -   85 %
    centralne ogrzewanie           -   21 %.

Rozdzia³ II
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wy-

nikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali , z podzia-
³em na kolejne lata

§ 2.1.Potrzeby oraz plany remontów i modernizacji wyni-
kaj¹cy ze stanu  technicznego budynków i lokali przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co :

 

stan techniczny / 

liczba budynków  

dachy kominy elewacje schody instalacje  

gazowe 

instalacje  

elektryczne 

z³y � do wymiany  

 

52 23 30 10 26 43 

dostateczny 

 

46 56 105 96 115 72 

dobry 129 

 

148 92 121 86 112 

 

W gminnych lokalach mieszkalnych zakwalifikowano rów-
nie¿  do wymiany :

-1.125 okien ( w tym 12 drzwi balkonowych )
-   400 szt. pieców kaflowych ( pokojowych i kuchennych).
2. Plan remontów i modernizacji budynków w latach 2003

- 2008 ( w tys. z³):

rodzaj remontów / lata  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

roboty  dekarskie 250 388 435 442 450  350 

wymiana okien  17 120 150 200 359 189 

wymiana instalacji gazowej wraz  z 

wykonaniem wentylacji 

 

181 

 

100 

 

150 

 

150 

 

150 

 

 200 

Budowa  pieców i trzonów 185 250 250 200  150  150 

roboty ogólnobudowlane 344 250 290 350 400  400 

wymiana instalacji wodno-kan.  50  35  30  30  30  30 

wymiana instalacji elektrycznych  83 55 64  60  56  50 

razem w budynkach gminnych   1.110  1.198  1.369  1.432  1.595 1.369 

remonty czê�ci wspólnych w budynkach 

wspólnot  

510 600 590 676 663 930 

ogó³em w tys. z³    1.620   1.798  1.959   2.108   2.258  2.299 
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Rozdzia³ III
Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych
w latach 2003 - 2008

§ 3. 1. Planowana sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach
2003 - 2008 przedstawia siê nastêpuj¹co :

1) Sprzeda¿ gminnych lokali mieszkalnych realizowana
jest w oparciu o ustawê z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodaro-
waniu nieruchomo�ciami i ustawê z dnia 24 czerwca 1994 r. o
w³asno�ci lokali oraz uchwa³ê Nr XXXV/295/93 Rady Miejskiej w
Prudniku z dnia 29 grudnia 1993r. z pó�n. zm. w sprawie okre-
�lenia zasad zbycia niektórych nieruchomo�ci stanowi¹cych
w³asno�æ Gminy Prudnik .

Zbywanie lokali ich aktualnym najemcom  odbywa siê na
zasadach preferencyjnych zachêcaj¹cych do ca³kowitego wyku-
pu mieszkañ w poszczególnych budynkach, tj. do pe³nej prywa-
tyzacji .

Zadaniem Gminy jest d¹¿enie do posiadania zasobu
mieszkaniowego w ilo�ci zapewniaj¹cej przede wszystkim za-
potrzebowanie na lokale socjalne i lokale mieszkalne dla osób
spe³niaj¹cych kryteria ujête w uchwale Nr XLV/643/2002 Rady
Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Gminy Prudnik .

2) Prognoza sprzeda¿y lokali mieszkalnych na najbli¿sze
lata przedstawia siê nastêpuj¹co :

lata              Liczba sprzedanych lokali    

Stan na dzieñ 30.04.2003r. 966 

do koñca 2003 20 

2004 30 

2005 30 

2006 30 

2007 30 

2008 30 

 
Rozdzia³ IV
Zasady polityki czynszowej

§ 4.1.Stawkê czynszu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej loka-
lu mieszkalnego ustala Burmistrz Prudnika w oparciu o wielo-
letni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Prudnik.

2.Stawka czynszu podlega zró¿nicowaniu, uwzglêdniaj¹c
czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce warto�æ u¿ytkow¹ lokalu
mieszkalnego , które obejmuj¹ miêdzy innymi:

1)po³o¿enie budynku: zabudowa zwarta lub wolno stoj¹-
ca, strefa, usytuowanie wzglêdem dróg krajowych,

2)po³o¿enie lokalu w budynku : suteryna, parter, I piêtro, II
piêtro, III piêtro, IV piêtro , poddasze,

3)wyposa¿enie budynku i lokalu w urz¹dzenia techniczne:
c.o, ³azienka, gaz przewodowy, kanalizacja,  piwnice ,  pomiesz-
czenia  podstawowe ( kuchnia, ³azienka, ubikacja), �lepa kuch-
nia,

4)  ogólny stan techniczny budynku.
 3. Stawka czynszu za najem 1m2 powierzchni u¿ytkowej

lokalu mieszkalnego w latach 2003-2008 nie mo¿e przekroczyæ
2,5% warto�ci odtworzeniowej budynku w danym roku.

Rozdzia³ V
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami

wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Prud-
nik oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania miesz-
kaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach

§ 5.  Zarz¹dzanie budynkami i lokalami wchodz¹cymi w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik powierzone jest
Zarz¹dowi Budynków Komunalnych w Prudniku, jako zak³adowi
bud¿etowemu  gminy.

Wykup lokalu w budynku gminnym powoduje powstanie
wspólnoty mieszkaniowej i ustanie zarz¹du ZBK budynkiem .
Wspó³w³a�ciciele podejmuj¹ uchwa³ê o  sposobie zarz¹dzania
i administrowania nieruchomo�ci¹ wspóln¹ .

W przewa¿aj¹cej czê�ci wspólnoty mieszkaniowe pozo-
staj¹ w administrowaniu Prudnickiego Towarzystwa Budownic-
twa Spo³ecznego Sp. z o.o.

Rozdzia³ VI
�ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w ko-

lejnych latach

 § 6. 1.�ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej
s¹  wp³ywy z :

1)   czynszów za lokale mieszkalne
2)czynszów za lokale u¿ytkowe
3)�rodki z bud¿etu Gminy.
2. Wp³ywy te w ca³o�ci przeznaczone s¹ na pokrycie na-

stêpuj¹cych kosztów :
1)eksploatacji
2)remontów budynków gminnych
3)zarz¹du nieruchomo�ciami wspólnymi
4)remontów czê�ci wspólnych.
3.W 2003 roku �ród³em finansowania gospodarki miesz-

kaniowej  s¹ przychody (w tys. z³):

z czynszu za lokale m ieszkalne 2.408 

z czynszu za lokale u¿ytkow e   633 

z czynszu za gara¿e i kom órki    95 

z dotacji gm iny na dzia³alno�æ bie¿¹c¹    510 

ogó³em  ( bez w p³yw ów  za �w iadczenia ) 3 .646 

 
4. �ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w la-

tach 2004-2008 przyjêto w nastêpuj¹cych wysoko�ciach :

przychody  w  tys. z³     2003    2004    2005    2006    2007   2008 

 

czynsze za lokale m ieszkalne  

2 .408 

 

2 .621 

 

2 .854 

 

3 .107 

 

3 .382 

 

3 .681 

czynsze za lokale u¿ytkow e    

633 631 629 626 623 619 

czynsze za gara¿e i kom órki   

  95 

  

87 

  

79 

  

71 

 

65 

 

59 

dotacje gm iny na dzia³alno�æ 

bie¿¹c¹ 510 510 510 510 510 510 

ogó³em  p rzychody : 3 .646 3 .849 4 .072 4 .314 4 .580 4 .689 

 

Rozdzia³ VII
Wysoko�æ wydatków w kolejnych latach z podzia³em

na koszty

§ 7.1.W 2003 roku  zaplanowano nastêpuj¹ce koszty zwi¹-
zane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych  :

1) koszty bie¿¹cej eksploatacji                                   - 1.358  tys. z³
2) koszty remontów budynków gminnych                 -   1.110  tys. z³
4) koszty zarz¹du nieruchomo�ciami wspólnymi     -   388  tys. z³
5) koszty remontów czê�ci wspólnych                       -     510  tys. z³
6)koszty utrzymania czê�ci wspólnych                     -      280  tys. z³

2. W kolejnych latach planuje siê ponoszenie kosztów z
podzia³em na :

koszty w tys. z³  / lata  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

bie¿¹ca eksploatacja  1.358 1.426 1.499 1.574 1.653 1.736 

remonty budynków komunalnych  1.110 1.198 1.369 1.432   1.595   1.369 

zarz¹d nieruchomo�ciami 

wspólnymi 

388 370 364 386 379 370 

remonty czê�ci wspólnych  510 510 510 510 510 510 

utrzymanie czê�ci wspólnych 280 255 250 246 290 284 

ogó³em koszty :  3.646   3.849   4.072 4.314  4.580 4.689 
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Rozdzia³ VIII
Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i

racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Prudnik

§ 8. Obowi¹zuj¹ca ustawa o ochronie praw lokatorów ,
mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
nak³ada na Gminê obowi¹zek zabezpieczenia odpowiedniej ilo-
�ci mieszkañ socjalnych  i dla osób o niskich dochodach . W
piêciu budynkach przy ulicy Chrobrego planuje siê wykonanie

lokali socjalnych, po uprzednim wykwaterowaniu dotychczaso-
wych  najemców. Gmina winna utrzymaæ zasób mieszkaniowy
na poziomie zapewniaj¹cym powy¿sze potrzeby .Obecnie  po-
nad 1.200 najemców mieszkañ ma trudno�ci z bie¿¹cym regu-
lowaniem czynszu oraz �wiadczeñ , a ponad  200 kwalifikuje siê
do zamiany lokalu na lokal socjalny .Natomiast polityk¹ Gminy
winno byæ d¹¿enie do prywatyzacji mieszkañ w budynkach ju¿
istniej¹cych wspólnot mieszkaniowych co pozwoli na ograni-
czanie �rodków finansowych na remonty i utrzymanie czê�ci
wspólnych tych nieruchomo�ci .

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2000r. Nr
46, poz. 543,  2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800,  2002r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,poz.984, Nr 126, poz.
1070, Nr 130, poz. 112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682,
Nr 240, poz. 2058,  2003r. Nr 1, poz. 15 i Nr 80, poz. 717, 720 i
721)- Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a, co nastepuje :

§ 1. W uchwale Nr XLIII/356/98 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie zgody na udzielenie bonifi-
katy przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych zmienionej uchwa³ami
Nr XLVI/380/98 z dnia 30 kwietnia 1998r, Nr XII/178/99 z dnia
28 pa¿dziernika 1999r, Nr XIX/281/2000r z dnia 31 maja 2000r,
Nr XXIX/393/2001 z dnia 28 lutego 2001r. w § 1wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany :

1/ w ust. 1 pkt. 1 dodaje siê pkt. 1a w brzmieniu :
    " 1 a) w budynkach bêd¹cych po kapitalnym remoncie i

oddanych do u¿ytku po 31 grudnia 1999r. w przypadku równo-

czesnej sprzeda¿y wszystkich lokali mieszkalnych w budynku
25 % ceny lokalu przy  jednorazowej zap³acie ceny lokalu "

2/ w ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
    " 2) 25 % ceny lokalu w przypadku sprzeda¿y lokalu

mieszkalnego po³o¿onego w budynku, w którym do dnia wej-
�cia w ¿ycie niniejszej  uchwa³y nast¹pi³a sprzeda¿ co najmniej
jednego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ",

3/ w ust. 3 wyrazy "90 % " zastêpuje siê wyrazami " 95 % ",
4/ uchyla siê ust. 4.

§  2 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

§  3 . Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Uchwa³a  Nr  XII/107/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych.

Na podstawie art.XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks pracy (Dz.U.Nr 24,poz.142,
z 1990r.Nr 34 , poz.198), Rada Miejska w Prudniku  u c h w a l a,
co nastêpuje :

§ 1. Okre�la siê dni i godziny otwierania oraz zamykania
placówek handlu detalicznego i zak³adów us³ugowych dla lud-
no�ci ma terenie Gminy Prudnik nastêpuj¹co :

 1) placówki handlu detalicznego mog¹ byæ otwarte co-
dziennie od godziny 500   do godziny 2300, za wyj¹tkiem placówek
handlowych funkcjonuj¹cych przy  stacjach paliw, które mog¹
byæ otwarte ca³odobowo,

1508

Uchwa³a Nr XII/116/2003
Rady Miejskiej w  Prudniku

z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie okre�lenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,zak³adów gastronomicz-
nych i zak³adów us³ugowych dla ludno�ci na terenie Gminy Prudnik.

2) zak³ady us³ugowe dla ludno�ci mog¹ byæ otwarte co-
dziennie od godziny 600 do godziny 2200, za wyj¹tkiem: stacji
paliw, o�rodków turystycznych,  hoteli,placówek weterynaryjnych,
zak³adów pogrzebowych,piekarni,które  mog¹ byæ otwarte ca³o-
dobowo.

§ 2. 1. Okre�la siê dni i godziny otwierania oraz zamykania
zak³adów   gastronomicznych na terenie Gminy Prudnik, po³o¿o-
nych w poszczególnych strefach, okre�lonych w za³¹czniku do
uchwa³y nastêpuj¹co :

1) zak³ady gastronomiczne po³o¿one w strefie "I" mog¹
byæ otwarte codziennie - ca³odobowo,
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2) zak³ady gastronomiczne po³o¿one w strefie "II" mog¹
byæ  otwarte   codziennie od godziny 7oo od godziny 2400

3) sezonowe ogródki letnie funkcjonuj¹ce przy zak³adach
gastronomicznych,  mog¹ byæ otwarte codziennie od godziny
900 do godziny 23oo.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po wu³ywie
14 dni od dnia ogloszenia.

  Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XII/116/2003

z dnia 28 sierpnia 2003r.

Podzia³ Gminy Prudnik na strefy dla okre�lenia
czasu pracy zak³adów gastronomicznych.

Strefa "I" - ulice miasta Prudnika:
Ogrodowa,£ukowa,Konopnickiej,Parkowa,Legio-

nów,£ucznicza,Zwyciêstwa,  ¯o³nierska.

Strefa "II" - pozosta³e ulice miasta Prudnika i so³ectwa
Gminy Prudnik.

 Na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierz¹t (Dz.U. Nr 111, poz.724, 1998r. Nr 106,
poz.668, Nr 113, poz.715, 2000r. Nr 12, poz.136, 2001r. Nr 3,
poz.21, Nr 111, poz.1194;  2002r. Nr 135 poz.1141) w zwi¹zku z
§ 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wy³a-
pywania bezdomnych zwierz¹t (Dz.U.Nr 116 poz.753), Rada Miej-
ska w Prudniku  uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Na terenie Gminy Prudnik w 2004 roku odbêdzie siê
w dniach :

15 stycznia,12 lutego,4 marca,8 kwietnia,6 maja,
3 czerwca,1 lipca,5 sierpnia, 2 wrze�nia, 7 pa�dziernika,4 li-
stopada, 2 grudnia wy³apywanie bezdomnych psów.
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Uchwa³a Nr XII/118/2003
Rady Miejskiej  w  Prudniku

z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy Prudnik.

§ 2. Wy³apywanie bezdomnych psów wykonywaæ bêd¹
pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierz¹t w Konradowej
przy udziale stra¿ników Stra¿y Miejskiej w Prudniku.

§ 3. Wy³apywane zwierzêta zostan¹ umieszczone w schro-
nisku dla bezdomnych zwierz¹t w Konradowej , gmina Nysa.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806, 2003 r. Nr 80 poz.717) - Rada Miej-
ska w Prudniku   u c h w a l a, co nastêpuje :

§ 1. 1.Nadaje siê ulocom zlokalizowanym w miejscowo-
�ci £¹ka Prudnicka  nastêpuj¹ce nazwy :

1) ulica Zamkowa - drodze powiatowej o nr 1618 O na
odcinku od  skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 40 do mostu,

2) ulica Nad Z³otym Potokiem - drodze powiatowej o
nr 1618 O na odcinku od mostu do granic administracyjnych
miejscowo�ci,

3) ulica Opawska - drodze powiatowej o nr 1617 O na
odcinku od   skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 40 w kierunku wsi
Moszczanka do granic  administracyjnych miejscowo�ci,

4) ulica G³ucho³aska - drodze krajowej o nr 40 w grani-
cach  administracyjnych miejscowo�ci.

2. Lokalizacjê ulic okre�lonych w ust.1 przedstawia za-
³¹cznik graficzny do  uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Uchwa³a Nr XII/119/2003
Rady Miejskiej w  Prudniku

z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowo�ci £¹ka Prudnicka.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr  153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958, 2001r. Nr 125 poz.
1371,  2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr
74 poz.676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1816,
Nr 216 poz. 1826,  2003r. Nr 80 poz. 717 i 721) - Rada Miejska w
Prudniku  uchwala, co nastêpuje :

§  1 . 1.Zalicza siê do kategorii dróg gminnych :

1) drogê oznaczon¹ na mapach nr 5 i nr 6 obrêb £¹ka
Prudnicka jako dzia³ki : Nr  786, Nr 793/2, Nr 785/1, Nr 437/3
oraz nadaje siê jej nazwê ulica Kwiatowa,

2) drogê oznaczon¹ na mapie nr 6 obrêb £¹ka Prudnicka
jako dzia³ki : Nr 793, Nr 791, Nr 792 oraz nadaje siê jej nazwê
ulica M³yñska,

3) drogê  oznaczon¹ na mapie nr 6 obrêb £¹ka Prudnicka
jako dzia³ka  Nr 808 oraz nadaje siê jej nazwê ulica Tulipanowa,

4) drogê oznaczon¹ na mapie nr 6 obrêb £¹ka Prudnicka
jako dzia³ka Nr 807 oraz nadaje siê jej nazwê ulica Ró¿ana,

5) drogê oznaczon¹ na mapach nr 6 i nr 7 obrêb £¹ka
Prudnicka jako dzia³ki: Nr 812, Nr 18/1 oraz nadaje siê jej nazwê
ulica Czere�niowa,

6) drogê oznaczon¹ na mapach nr 5 i nr 1 obrêb £¹ka
Prudnicka jako   dzia³ki: Nr 782/2, Nr 782/1 oraz nadaje siê jej
nazwê ulica Chocimska,

7) drogê oznaczon¹ na mapie nr 1 obrêb £¹ka Prudnicka
jako dzialka Nr 783 oraz nadaje siê jej nazwê ulica Dzia³kowa,

8) drogê oznaczon¹ na mapach nr 3, nr 4 i nr 5 obrêb £¹ka
Prudnicka jako   dzia³ki: Nr 777/1, Nr 777/2, Nr 777/3 oraz nadaje
siê jej nazwê ulica Jana Paw³a II,

9) drogê oznaczon¹ na mapie nr 3 obrêb £¹ka Prudnicka
jako dzia³ki:    Nr 779, Nr 776 oraz na mapie Nr 12 obrêb Mosz-
czanka jako dzia³ka    Nr 1026 oraz nadaje siê jej nazwê ulica
Polna,

10) drogê oznaczon¹ na mapie Nr 12 obrêb Moszczanka
jako dzia³ka Nr 923 oraz nadaje siê jej nazwê ulica Graniczna,
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Uchwa³a  Nr XII/120/2003
Rady Miejskiej w  Prudniku

z dnia  28 sierpnia  2003r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw .

11) drogê oznaczon¹ na mapie  nr 3 obrêb £¹ka Prudnic-
ka jako dzia³ka     Nr 798 oraz nadaje siê jej nazwê ulica Wi�nio-
wa,

12) drogê oznaczon¹ na mapie nr 2 obrêb £¹ka Prudnic-
ka jako dzia³ki: Nr 248/1, Nr 248/2, Nr 246/1, Nr 805/1, Nr 805/2
oraz nadaje siê jej nazwê ulica S³owicza,

13) drogê oznaczon¹ na mapie nr 2 obrêb £¹ka Prudnic-
ka jako dzia³ki:     Nr 240/14, Nr 240/22 oraz nadaje siê jej nazwê
ulica Topolowa,

14) drogê oznaczon¹ na mapie nr 2 obrêb £¹ka Prudnic-
ka  jako dzia³ka Nr 804 oraz nadaje siê jej nazwê ulica Sporto-
wa,

15) drogê oznaczon¹ na mapie  nr 2 obrêb £¹ka Prudnic-
ka jako dzia³ka  Nr 803 oraz nadaje siê jej nazwê ulica W¹ska,

16) drogê oznaczon¹ na mapie nr 2 obrêb £¹ka Prudnic-
ka jako dzia³ka    Nr 801 oraz nadaje siê jej nazwê ulica Krótka,

17) drogê oznaczon¹ na mapie nr 4 obrêb £¹ka Prudnic-
ka jako dzia³ka     Nr 796 oraz nadaje siê jej nazwê ulica Szkolna,

18) drogê oznaczon¹ na mapie nr 4 obrêb £¹ka Prudnic-
ka jako dzia³ki:  797, Nr 895 oraz nadaje siê jej nazwê ulica
Nowa,

19) drogê oznaczon¹ na mapie nr 1 obrêb £¹ka Prudnic-
ka jako dzia³ka    Nr 789 oraz nadaje siê jej nazwê ulica Kaszta-
nowa,

20) drogê oznaczon¹ na mapie  nr 1 obrêb £¹ka Prudnic-
kwa jako dzialka   Nr 788 oraz nadaje siê jej nazwê ulica S³o-
neczna.

2. Lokalizacjê ulic okre�lonych w ust. 1 przedstawia za-
³¹cznik graficzny.

§  2 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

§  3 . Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego  i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

 Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak
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Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm) oraz na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odpro-
wadzaniu �cieków (Dz.U. Nr 72,  poz. 747) - Rada Miejska
uchwala:

§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania �cie-
ków, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y, jako obowi¹-
zuj¹cy na terenie Gminy Wo³czyn.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zak³adowi Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji w Wo³czynie.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Jerzy Muraszko

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/13/2002

Rady Miejskiej w Wo³czynie
z dnia 10 grudnia 2002 r.

R E G U L A M I N
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA �CIEKÓW

NA TERENIE GMINY WO£CZYN

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin okre�la zasady zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków na terenie
gminy Wo³czyn, realizowane przez Zak³ad Wodoci¹gów i Kana-
lizacji w Wo³czynie, zwany dalej Przedsiêbiorstwem.

2.Przedsiêbiorstwo gwarantuje wykonanie us³ug, o któ-
rych mowa w Regulaminie w oparciu o posiadany w dyspozycji
maj¹tek bêd¹cy w³asno�ci¹ Gminy lub innych w³a�cicieli.

§2. 1. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê s³owa "ustawa"
nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca 2001r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cie-
ków (DzU Nr 72, poz.747).

2. U¿yte w Regulaminie okre�lenia oznaczaj¹:
 1) instalacja wodoci¹gowa - system zapewniaj¹cy roz-

prowadzenie wody do poszczególnych odbiorników na terenie
budynku lub posesji,

2) instalacja kanalizacyjna - system zapewniaj¹cy zebra-
nie i odprowadzenie do kanalizacji zewnêtrznej �cieków powsta-
j¹cych na terenie budynku lub posesji,

3)  zawór g³ówny - zawór usytuowany bezpo�rednio za
wodomierzem g³ównym, bêd¹cy granic¹ w³asno�ci sieci wodo-
ci¹gowej, czyli miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrz-
nej,
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Uchwa³a   Nr II/13/2002
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków obowi¹zuj¹cego
 na terenie Gminy Wo³czyn.

4) podlicznik - wodomierz zainstalowany na instalacji we-
wnêtrznej odbiorcy  za wodomierzem g³ównym, umo¿liwiaj¹cy
sposób rozliczeñ wewnêtrznych zu¿ycia wody.

3. Pojêcia inne od zdefiniowanych w ust.2 Regulaminu s¹
okre�lone w art.2 ustawy.

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez Przedsiê-

biorstwo

§ 3. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ nastêpu-
j¹cy minimalny poziom �wiadczonych us³ug:

1)  ci�nienie wody na przy³¹czu przy wodomierzu g³ównym
nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 0,2 Mpa lub nie ni¿sze jak w wydanych
warunkach,

2)  jako�æ wody na przy³¹czu powinna odpowiadaæ warun-
kom okre�lonym  w rozporz¹dzeniu w³a�ciwego ministra zdro-
wia,

3)  parametry �cieków oczyszczonych powinny byæ zgodne
z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.

Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z Odbior-

cami us³ug

§ 4. Warunki zawierania umów z Odbiorcami zawieraj¹
przepisy art. 6 ustawy.

§ 5. 1. Dostarczanie wody Odbiorcy, w przypadku istnie-
nia przy³¹cza, powinno nast¹piæ maksymalnie w ci¹gu 7 dni od
daty podpisania umowy,  po uprzednim zamontowaniu wodo-
mierza g³ównego. Uruchomienia przy³¹cza dokonuje Przedsiê-
biorstwo; z t¹ dat¹ nastêpuje odbiór �cieków, w przypadku ist-
nienia przy³¹cza kanalizacyjnego.

2. Integraln¹ czê�ci¹ umowy z Odbiorc¹ wprowadzaj¹-
cym �cieki przemys³owe s¹ za³¹czniki dotycz¹ce dopuszczal-
nych warunków, jakim powinny odpowiadaæ �cieki wprowadzo-
ne do sieci kanalizacyjnej.

§ 6. 1. Miejscem dostarczenia wody przez Przedsiêbior-
stwo jest zawór g³ówny za wodomierzem g³ównym.

2. Miejscem odbioru �cieków przez Przedsiêbiorstwo jest
pierwsza studzienka na przykanaliku, licz¹c od strony budynku,
a w razie jej braku - granice nieruchomo�ci.

§ 7. 1. Umowy s¹ zawierane na czas okre�lony lub nie-
okre�lony.

2. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zania:
1) za porozumieniem stron,
2) na wniosek odbiorcy, z zachowaniem trzymiesiêcznego

okresu wypowiedzenia,
3) w przypadku zaistnienia okoliczno�ci wymienionych w

art.8 ust.1 ustawy.
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§ 8. 1. W przypadku zmiany Odbiorcy nastêpuje rozwi¹za-
nie umowy z dotychczasowym Odbiorc¹. Dostawa wody i odbiór
�cieków u nowego Odbiorcy nastêpuje po zawarciu nowej umowy.

2.  Po rozwi¹zaniu umowy Przedsiêbiorstwo zastosuje
�rodki techniczne uniemo¿liwiaj¹ce pobór wody i odprowadza-
nie �cieków.

Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ

§ 9.  W przypadku wspó³w³a�cicieli nieruchomo�ci, na
ich pisemny wniosek, rozliczenie mo¿e nastêpowaæ udzia³em
procentowym, w oparciu o odczyty wodomierza g³ównego i licz-
bê zamieszka³ych osób.

§ 10. 1. W razie konieczno�ci wykonania indywidualnego
uk³adu rozliczeniowego dla wspó³w³a�cicieli nieruchomo�ci,
która dotychczas posiada³a tylko jeden wodomierz g³ówny i by³a
rozliczana indywidualnie na podstawie norm zu¿ycia wody - na
wniosek Odbiorców dotycz¹cych zainstalowania podliczników,
Przedsiêbiorstwo wyda nowe warunki techniczne dla uk³adu
rozliczaj¹cego zu¿ycie wody.

2. W sytuacji nie bilansowania siê wskazañ wodomierza
g³ównego i sumy wskazañ podliczników, obci¹¿enie dla poje-
dynczego Odbiorcy naliczane jest ilo�ci¹ wody bêd¹c¹ iloczy-
nem wskazania wodomierza indywidualnego i wodomierza g³ów-
nego podzielonego przez sumê wskazañ wszystkich wodomie-
rzy indywidualnych.

3. W przypadku awarii podlicznika do obliczeñ przyjmuje
siê �redni¹ warto�æ zu¿ycia wody, obliczon¹ na podstawie wska-
zañ z ostatnich 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych uszkodzenie pod-
licznika.

§11. Rozliczanie ze zbiorowymi odbiorcami wody nastê-
puje z zarz¹dem wspólnoty mieszkaniowej lub zarz¹dc¹ na pod-
stawie wskazañ wodomierza g³ównego lub obowi¹zuj¹cych
norm zu¿ycia wody.

§ 12. Zap³ata nale¿no�ci za sprzedan¹ wodê i odprowa-
dzane �cieki mo¿e byæ dokonywana zaliczkowo. Szczegó³owy
sposób rozliczeñ okre�la umowa.

§ 13. Okresy rozliczeniowe mog¹ byæ miesiêczne, dwu-
miesiêczne, kwartalne lub inne wed³ug wzajemnych uzgodnieñ
stron okre�lonych w umowie.

§ 14. Otrzyman¹ fakturê VAT za wodê i / lub �cieki Odbior-
ca zobowi¹zany jest regulowaæ na zasadach okre�lonych w
umowie.

§ 15. W przypadku wprowadzenia ksi¹¿eczek op³at okre-
sowych, wysoko�æ op³at i terminy zap³aty okre�lone zostan¹ w
tych ksi¹¿eczkach.

§ 16. Przy korzystaniu z pod³¹czeñ tymczasowych, np. na
czas budowy, w okresie przej�ciowym do czasu zamontowania
wodomierza g³ównego na przy³¹czu, zu¿ycie wody rozliczane
bêdzie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami wody, co zostanie
okre�lone umow¹.

§ 17. W przypadku przej�ciowej niesprawno�ci wodo-
mierza g³ównego, nie przekraczaj¹cej 3 miesiêcy, ilo�æ pobra-
nej wody ustala siê na podstawie wskazañ z ostatnich 6 mie-
siêcy poprzedzaj¹cych niesprawno�æ wodomierza.

§ 18. Wznowienie dostawy wody i / lub odbioru �cieków w
przypadku odciêcia dostêpu do us³ug wodoci¹gowo - kanaliza-
cyjnych spowodowanego zaleganiem z uiszczaniem op³at, na-
stêpuje po udokumentowaniu przez Odbiorcê uiszczenia nale¿-
nych kwot wraz z odsetkami oraz ewentualnych kosztów odciê-
cia i przy³¹czenia dostêpu do us³ug.

§ 19. Sprzedaj¹c nieruchomo�æ w³a�ciciel zobowi¹zany
jest rozliczyæ siê z poboru wody poprzez protokolarne przekaza-
nie nabywcy do u¿ytkowania wodomierza g³ównego,  w stanie
technicznym nie budz¹cym zastrze¿eñ, z zaznaczeniem stanu
licznika i daty przekazania.

Rozdzia³ V
Szczegó³owe warunki zapewnienia dostawy wody i od-

bioru �cieków

§ 20. 1. Odbiorca zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug Przed-
siêbiorstwa powinien wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o za-
pewnienie dostaw wody i / lub odbioru �cieków.

2. Wniosek o pod³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kana-
lizacyjnej powinien zawieraæ:

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okre�lenie:
    a) rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych Od-

biorców, równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków,
     b) przeznaczenia pobieranej wody.
3) informacje okre�laj¹ce charakterystykê techniczn¹

obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w szczególno�ci:
     a) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywa-

j¹ce wodê i odprowadzaj¹ce �cieki,
     b) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegaj¹ca

siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
    1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania

z nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,
    2) mapê sytuacyjn¹ w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 w dwóch

egzemplarzach, okre�laj¹c¹ usytuowanie przy³¹czanej nierucho-
mo�ci, istniej¹ce sieci wodoci¹gowe i kanalizacyjne oraz inne
obiekty i urz¹dzenia uzbrojenia terenu.

§ 21. Przedsiêbiorstwo w zapewnieniu dostawy wody i
odbioru �cieków okre�la ilo�æ wody i jej ci�nienie, cel, na jaki
mo¿e byæ wykorzystywana oraz ilo�æ i jako�æ �cieków, które
mog¹ byæ odebrane z nieruchomo�ci, a tak¿e wskazuje miej-
sce przy³¹czenia i ewentualne warunki budowy lub przebudowy
ruroci¹gów, do których maj¹ byæ dokonane pod³¹czenia oraz
wydaje dla celów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy za-
pewnienie wstêpne dostawy wody i odbioru �cieków.

§ 22. Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i ka-
nalizacyjnej wydaje Przedsiêbiorstwo na podstawie pisemne-
go wniosku Odbiorcy w terminie 21 dni od daty z³o¿enia wnio-
sku.

§ 23. Warunki techniczne okre�laj¹:
1) w zakresie dostawy wody:
    a) sposób wykonania przy³¹czenia do sieci g³ównej,
    b) materia³, z którego powinno byæ wykonane przy³¹cze,
    c) sposób i miejsce monta¿u wodomierza g³ównego,
   d) warunki odbioru technicznego przy³¹cza i robót zanikaj¹-

cych,
2) w zakresie odbioru �cieków:
    a) rzêdne przy³¹czenia i sposób w³¹czenia do kana³u

g³ównego,
    b) materia³, z którego powinny byæ wykonane przy³¹cza,
    c) warunki wykonania i odbioru robót zanikaj¹cych.
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Rozdzia³ VI
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo - kanaliza-

cyjnych

§ 24. 1. Ka¿dy Odbiorca oraz osoby zamierzaj¹ce pod³¹-
czyæ siê do sieci wodoci¹gowej i / lub kanalizacyjnej mog¹ uzy-
skaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci us³ug:

1) w Urzêdzie Miejskim w Wo³czynie, który udostêpnia do
wgl¹du:

a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania �cie-

ków na terenie Gminy Wo³czyn,
d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego

zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania �cieków,
2) w Przedsiêbiorstwie do wgl¹du:
a) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania �cie-

ków na terenie Gminy Wo³czyn.
2. Przedsiêbiorstwo informuje co kwarta³ Burmistrza Mia-

sta Wo³czyna o jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi.

Rozdzia³ VII
Standardy obs³ugi odbiorców, sposoby postêpowania

w przypadku niedotrzymania ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych �cieków
oraz sposoby za³atwiania reklamacji

§ 25. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zuje siê do przestrzega-
nia nastêpuj¹cych standardów obs³ugi odbiorców:

1. Zaopatrzenie w wodê
 1) czas usuniêcia awarii wodoci¹gu O80 - O300        - 12 godz.
 2) czas od zg³oszenia awarii do przyst¹pienia do jej usu-

wania:
     - w godz. 700 - 1500 - do 2 godz.
     - w godz. 1500 - 2200 - do 2 godz.
     - w godz. 2200 - 600 - do 4 godz.

3) czas niezbêdny na naprawê przy³¹cza      -  6 godz.
4) przegl¹d uzbrojenia sieci wodoci¹gowej
                                                  - nie rzadziej   ni¿ co 2 lata
5) fizykochemiczna i bakteriologiczna kontrola jako�ci

wody- zgodnie z ustaleniami powiatow. inspektora  sanitarnego,
6) wymiana uzbrojenia - zasuw i hydrantów- zgodnie z

ustaleniami przegl¹du stanu uzbrojenia,
7) czas wykonania przy³¹cza wodoci¹gowego od momen-

tu z³o¿enia zlecenia                                                  -do  1 miesi¹ca,
 8) czas wymiany uszkodzonego wodomierza od momen-

tu z³o¿enia zg³oszenia                                             -do 1 miesi¹ca,
9) rozpoznanie w terenia i wydanie warunków technicz-

nych    pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej               - do 21 dni.
2. Odprowadzanie i oczyszczanie �cieków
1) czyszczenie kana³ów g³ównych                 - raz na rok,
2) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych - raz na rok,
3) dozór pracy przepompowni �cieków sanitarnych- zgod-

nie z instrukcj¹ eksploatacji,
4) eksploatacja oczyszczalni �cieków sanitarnych- ca³o-

dobowa lub zgodnie z instrukcj¹ eksploatacji,
5) usuwanie zatorów kanalizacji sanitarnej:
-w czasie nie d³u¿szym ni¿

  - w godz. 600 - 2200 - 2 godz.
- w godz. 2200 - 600 - 4 godz.

od przyjêcia zg³oszenia

6) kontrola gospodarki wodno - �ciekowej zak³adów
      przemys³owych                                              - raz na rok,
7) kontrole jako�ci �cieków odprowadzanych
      z zak³adów przemys³owych                     - 2 razy na rok,
8)  kontrola jako�ci �cieków na oczyszczalni �cieków
                      -  zgodnie z  pozwoleniem wodno-prawnym,
9) kontrola jako�ci �cieków dostarczanych wozami
asenizacyjnymi                                                         - losowo,
10) rozpoznanie i wydanie warunków technicznych pod³¹-

czenia kanalizacyjnego - do 21 dni od daty z³o¿enia wniosku,
11) wykonanie pod³¹czenia nieruchomo�ci do sieci kana-

lizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej - miesi¹c od z³o¿enia
zlecenia.

§ 26. 1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne
zobowi¹zane jest do udzielenia Odbiorcom informacji dotycz¹-
cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowa-
dzania �cieków.

2.  Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadamiania Od-
biorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce
�wiadczenie us³ug  w szczególno�ci, gdy:

1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie �cieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie za-
gro¿enia dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków w okoliczno�ciach, o których mowa w ust. 2 Przedsiê-
biorstwo niezw³ocznie informuje Burmistrza Wo³czyna.

§ 27. 1. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody mo¿e mieæ
miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwa-
cyjno - remontowych na sieci wodoci¹gowej lub na ujêciu wody:

1) w przypadku planowanych krótkotrwa³ych przerw w do-
stawie wody do 8 godzin, Przedsiêbiorstwo powinno powiado-
miæ Odbiorców najpó�niej na 1 dzieñ przed planowanym termi-
nem,

2) w przypadku planowanych krótkotrwa³ych przerw w do-
stawie wody przekraczaj¹cych 8 godzin, Przedsiêbiorstwo po-
winno powiadomiæ Odbiorców najpó�niej na 3 dni przed plano-
wanym terminem,

3) w przypadku przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej
12 godzin, Przedsiêbiorstwo powinno powiadomiæ Odbiorców
najpó�niej na 5 dni przed przerw¹ oraz zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody, informuj¹c Odbiorców o jego lokalizacji.

2.  W czasie trwania klêski lub wyst¹pienia si³y wy¿szej,
szczególnie gdy dosz³o do zanieczyszczenia wody, Przedsiêbior-
stwo uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeñ w konsump-
cji wody w granicach mo¿liwo�ci dystrybucji, zawiadamiaj¹c jed-
nocze�nie Odbiorców o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to
Przedsiêbiorstwa z obowi¹zku zastosowania wszelkich dostêp-
nych mu sposobów dla z³agodzenia uci¹¿liwo�ci dla Odbior-
ców.

3.   Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ równie¿ w przypadku:

1) braku wody na ujêciu,
2) zanieczyszczenia wody na ujêciu w stopniu niebezpiecz-

nym dla zdrowia,
3) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów prze-

ciwpo¿arowych,
4) zaniku energii elektrycznej na ujêciu lub w pompow-

niach niezawinionego przez Przedsiêbiorstwo,
5) konieczno�ci usuwania awarii,
6) konieczno�ci prowadzenia niezbêdnych napraw urz¹-

dzeñ zaopatrzenia w wodê,
7) wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ.
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§ 28. Wyst¹pienie przerwy w odbiorze �cieków mo¿e mieæ
miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach:

1) wykonania planowanych prac remontowych i konser-
wacyjnych,

2) konieczno�ci usuwania awarii,
3) zaniku napiêcia elektrycznego uniemo¿liwiaj¹cego pra-

cê przepompowni lub oczyszczalni �cieków,
4) konieczno�ci przeprowadzenia napraw urz¹dzeñ kana-

lizacyjnych,
5) wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ,
6) konieczno�ci ograniczenia ilo�ci dop³ywaj¹cych �cie-

ków w celu umo¿liwienia naprawy sieci kanalizacyjnej.

§ 29. 1. Odbiorcy niezadowoleni z jako�ci us³ug maj¹ pra-
wo z³o¿yæ reklamacje.

2. Reklamacjê nale¿y z³o¿yæ na pi�mie do Przedsiêbior-
stwa, okre�laj¹c us³ugi i zastrze¿enia z nimi zwi¹zane.

3.   Na z³o¿on¹ reklamacjê zostanie udzielona odpowied�
w terminie 14 dni od daty jej wp³ywu.

Rozdzia³ VIII
Uprawnienia Przedsiêbiorstwa

§ 30. W zakresie dostaw wody Przedsiêbiorstwo jest
uprawnione do:

1) kontrolowania prawid³owo�ci realizacji robót zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi,

2) przeprowadzania kontroli dotycz¹cych pozyskiwania
wody przez Odbiorcê z w³asnych �róde³,

3) odciêcia dostawy wody w przypadkach uzasadnionych
potrzebami bezpieczeñstwa, technicznymi, technologicznymi,
sanitarnymi i potrzebami infrastruktury wodoci¹gowo - kanali-
zacyjnej.

§ 31. W zakresie odbioru �cieków Przedsiêbiorstwo jest
upowa¿nione do:

1) kontrolowania prawid³owo�ci realizacji robót zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi,

2) kontrolowania odprowadzanych �cieków pod wzglêdem
ich zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi normami, zawart¹ umow¹ oraz
sygnalizowania w³a�ciwym w³adzom o wszelkich zagro¿eniach
spowodowanych przez Odbiorcê na skutek przekroczenia tych
norm,

3) odmówienia odbioru �cieków przemys³owych, je¿eli
wprowadzenie ich do sieci kanalizacyjnej mo¿e spowodowaæ
zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia pracowników Przedsiêbiorstwa
b¹d� zagra¿a dzia³aniu systemu kanalizacyjnego,

4)  dokonywania kontroli na terenie objêtym dostaw¹ wody
i odbioru �cieków w zakresie maj¹cym wp³yw na ca³okszta³t
gospodarki wodno - �ciekowej Odbiorcy.

§ 32. Je¿eli istnieje zagro¿enie prawid³owego funkcjono-
wania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu
�cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki okre�lone w
umowie, Przedsiêbiorstwo ma prawo nakazaæ zastosowanie
niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, ewentualnie okre�liæ
odrêbne warunki odbioru �cieków, jak równie¿ mo¿e dokonaæ
natychmiastowego zamkniêcia przy³¹cza.

Rozdzia³ IX
Obowi¹zki Odbiorcy

§ 33. 1. Odbiorca ma obowi¹zek stosowania siê do prze-
pisów ustawy, przestrzegania postanowieñ Regulaminu i za-
wartej z Przedsiêbiorstwem umowy.

2. Odbiorcy zabrania siê:
1) poboru wody przed wodomierzem g³ównym,
2) dokonywania na przy³¹czach dzia³añ innych ni¿ zamy-

kanie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem g³ów-
nym w sytuacjach uzasadnionych,

3) przemieszczania wodomierza g³ównego, zak³ócania
jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,

4) wykorzystywania sieci lub instalacji wodoci¹gowej do
celów innych ni¿ okre�lono w umowie,

5) prowadzenia bez uzgodnieñ nasadzeñ i zabudowy na
sieciach eksploatowanych przez Przedsiêbiorstwo, w pasie sze-
roko�ci 2 m od osi sieci,

6) rozbudowy sieci wewnêtrznej bez uzgodnieñ z Przed-
siêbiorstwem, o ile naruszy to wydane warunki techniczne,

7) czerpania wody z hydrantów przeciwpo¿arowych na cele
nie zwi¹zane z gaszeniem po¿arów,

8) pod³¹czania do instalacji wodoci¹gowej - bez zgody
Przedsiêbiorstwa - instalacji s¹siednich nieruchomo�ci,

9) pod³¹czania do sieci wodoci¹gowej instalacji zasila-
nych z innych �róde³,

10) ³¹czenia instalacji wodoci¹gowej bezpo�rednio ze
zbiornikami lub innymi urz¹dzeniami nie wchodz¹cymi w sk³ad
instalacji wodoci¹gowej.

4. Odbiorca ma w szczególno�ci obowi¹zek:
1) udostêpniæ pracownikom Przedsiêbiorstwa dokonywa-

nie odczytów wodomierza g³ównego lub innych czynno�ci zwi¹-
zanych z eksploatacj¹ i kontrol¹. Klucze do pomieszczenia, w
którym zamontowany jest wodomierz g³ówny powinny byæ prze-
chowywane u dozorcy lub osoby zamieszka³ej w pobli¿u tego
pomieszczenia. Informacja o przechowywaniu klucza powinna
byæ wywieszona na widocznym miejscu,

2) konserwowaæ i utrzymywaæ w nale¿ytym stanie tech-
nicznym i sanitarnym wewnêtrzn¹ instalacjê wodoci¹gow¹,

3) zagospodarowaæ teren nad przy³¹czem wodoci¹gowym
w sposób umo¿liwiaj¹cy Przedsiêbiorstwu szybkie i bezkolizyj-
ne usuniêcie awarii na tym odcinku i wykluczaj¹ce powstawa-
nie dodatkowych szkód gospodarczych,

4) uzgodniæ z Przedsiêbiorstwem wszelkie zamierzenia
przebudowy lub rozbudowy wewnêtrznej instalacji wodoci¹go-
wej, jak równie¿ inne zamierzenia, w wyniku których mo¿e na-
st¹piæ wzrost zu¿ycia wody,

5) zawiadomiæ Przedsiêbiorstwo o maj¹cej nast¹piæ zmia-
nie zu¿ycia wody na inne ni¿ dotychczas cele, np. z bytowo -
gospodarczych na us³ugowe, produkcyjne, itp. z wyprzedzeniem
co najmniej 1 miesi¹ca.

§ 34. Odbiór �cieków ze zbiorników bezodp³ywowych na-
stêpuje na podstawie odrêbnych przepisów.

§ 35. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy ustawy.
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Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej /Dz. U. z 1998 r. Nr 64  poz. 414, Nr
106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 118 i 1126, 1999 r. Nr
20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001, 2000 r. Nr 12 poz.
136, Nr 19 poz. 238, 2001 r. Nr 72 poz. 748, Nr 88 poz. 961, Nr 89
poz. 973, Nr 111 poz. 1194, Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz. 1792,
2003 r. Nr 7, poz. 79/- Rada Miejska w Wo³czynie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Wydatki poniesione przez O�rodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Wo³czynie na przyznany uczniowi posi³ek podlegaj¹ zwro-
towi w przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie przekracza
200% dochodu okre�lonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej.

§ 2. Wysoko�æ i termin zwrotu wydatków ustala decyzj¹
kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej lub inna osoba upraw-
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Uchwa³a Nr IX/94/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 26 maja 2003r.

w sprawie okre�lania zasad zwrotu wydatków poniesionych na �wiadczenia przyznawane w ramach zadañ w³asnych
Gminy w zakresie do¿ywiania uczniów.

niona, w ramach uznania administracyjnego, w zale¿no�ci od
sytuacji osoby i rodziny ustalonej w drodze wywiadu �rodowi-
skowego.

§ 3. �wiadczeniobiorca mo¿e byæ zobowi¹zany do zwrotu
wydatków, o których mowa w § 2, jednorazowo lub w ratach
miesiêcznych.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê kierownikowi O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej w Wo³czynie.

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

        Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
                       Krzysztof  Maszkowski

zawarty pomiêdzy: Gmin¹ Opole - reprezentowan¹ przez
Stanis³awa Ciep³ego - Zastêpcê Prezydenta Miasta Opola a
Gmin¹ Chrz¹stowice - reprezentowan¹ przez Helenê Rogack¹
- Wójta Gminy Chrz¹stowice.

§ 1. W Porozumieniu z dnia 15 pa�dziernika 2002 r. w
sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli za-
trudnionych w szko³ach i placówkach Gminy Chrz¹stowice, wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. § 1 ust.4 otrzymuje brzmienie:
 "4. Gmina Opole przyjmuje zadania, o których mowa w

ust. 3, a Gmina Chrz¹stowice przeka¿e na rzecz Gminy Opole -
uwzglêdniaj¹c liczbê miesiêcy, w których jest realizowane zada-
nie -    35 %   �rodków,  o  których  mowa w art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia  26  stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, co stanowi w roku
2003 kwotê w wysoko�ci 1.983,33 z³.".
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Aneks Nr 2

z dnia  26 sierpnia 2003 r.

do Porozumienia z dnia 15 pa�dziernika 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla   nauczycieli
zatrudnionych  w szko³ach i placówkach Gminy Chrz¹stowice,

2. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
 "1.Porozumienie zawarto od dnia 1 wrze�nia 2003 r. na

czas nieokre�lony."

§ 2. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2003 r.

§ 3. Aneks podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

W imieniu                                   W imieniu
Gminy  Chrz¹stowice:             Gminy Opole:

                                                     z up. Prezydenta Miasta
Wójt Z-ca Prezydenta Miasta
Helena Rogacka                     Stanis³aw Ciep³y
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W dniu 18 wrze�nia 2003 r. Prezes URE, decyzj¹ Nr WCC/
486B/686/W/OWR/2003/HC stwierdzi³ wyga�niêcie decyzji
koncesyjnej na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie wytwarza-
nia ciep³a z dnia 2 listopada 1998 r. Nr WCC/486/686/U/OT-2/
98/BM ze zmian¹ oraz decyzj¹ Nr PCC/510B/686/W/OWR/2003/
HC stwierdzi³ wyga�niêcie decyzji koncesyjnej na prowadze-
nie dzia³alno�ci w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a z dnia
2 listopada 1998 r. Nr PCC/510/686/U/OT-2/98/BM ze zmianami.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 15 lipca 2003 r., Spó³ka wyst¹pi³a o
wyga�niêcie koncesji na wytwarzanie ciep³a, oraz na przesy³a-
nie i dystrybucjê ciep³a w zwi¹zku z zaprzestaniem prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej w tym zakresie.

W �wietle art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego organ administracji pañstwowej, który wyda³ de-
cyzjê w pierwszej instancji, stwierdza jej wyga�niêcie, je¿eli de-
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INFORMACJA

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w sprawie wyga�niêcia decyzji koncesyjnych dla Visteon Poland
Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Praszce.

cyzja sta³a siê bezprzedmiotowa, a wydanie takiej decyzji naka-
zuje przepis prawa albo gdy le¿y to w interesie spo³ecznym lub
w interesie strony.

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, ¿e Przedsiê-
biorstwo nie prowadzi dzia³alno�ci gospodarczej polegaj¹cej
na wytwarzaniu ciep³a oraz przesy³aniu i dystrybucji ciep³a w
zakresie wymagaj¹cym uzyskania koncesji na podstawie art.
32 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1504). W �wietle powy¿szego, decyzje o
udzieleniu Przedsiêbiorstwu koncesji na wytwarzanie ciep³a oraz
przesy³anie i dystrybucjê ciep³a sta³y siê bezprzedmiotowe.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

Decyzj¹ Prezesa URE z dnia 24 wrze�nia 2003 r. nr OWR-
820/77-B/2/2003/II/JJ, wydan¹ na podstawie art. 155 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), przed³u¿o-
no termin obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw okre-
�laj¹cych efektywno�æ funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
zmianê warunków prowadzenia przez Przedsiêbiorstwo dzia³al-
no�ci gospodarczej w okresie obowi¹zywania taryfy dla ciep³a,
do dnia 31 pa�dziernika 2003 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 wrze�nia 2003 r. nr D/1859/2003, Przed-
siêbiorstwo wyst¹pi³o o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania
taryfy dla ciep³a, zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia
10 czerwca 2002 r. nr OWR-820/77-B/3/2002/II/JJ, ze zmian¹ z
dnia 4 lipca 2003 r.  nr OWR-820/77-A/2/2003/II/GM, do dnia 31 pa�-
dziernika 2003 r.
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INFORMACJA

z dnia 24 wrzesnia 2003 r.

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a
dla Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.

z siedzib¹ w Kêdzierzynie-Ko�lu

Wniosek o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania taryfy
Przedsiêbiorstwo uzasadni³o przewidywanym terminem zakoñ-
czenia postêpowania administracyjnego i wprowadzenia do sto-
sowania nowej taryfy dla ciep³a.

Rozpatruj¹c wniosek o zmianê terminu obowi¹zywania
taryfy dla ciep³a stwierdzono, ¿e przed³u¿eniu terminu obowi¹zy-
wania taryfy nie sprzeciwiaj¹ siê przepisy szczególne, przema-
wia za nim interes Strony, nie jest ono sprzeczne z interesem
spo³ecznym i zas³uguje na uwzglêdnienie.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Dyrektor

Wincenty Rêkas
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Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060;  2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971,  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz.
984 i Nr 127, poz. 1089) podaje siê do publicznej wiadomo�ci
wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej w G³ogówku.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu Wy-
borczym Nr 4. Liczba osób   uprawnionych do g³osowania wyno-
si³a 1261. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano
karty do g³osowania ) 107 wyborców, co stanowi 8,49 % upraw-
nionych   do g³osowania.

Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 107
G³osów wa¿nych oddano 104, to  jest   97,20 %  ogólnej

liczby g³osów oddanych.
G³osów niewa¿nych oddano 3, to jest 2,80 % ogólnej licz-

by g³osów oddanych.
G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II

z dnia 15 wrze�nia  2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w  G³ogówku,
przeprowadzonych w dniu  14 wrze�nia  2003 r.

II. Wyniki wyborów w Okrêgu s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 4  obejmuj¹cy 2 mandaty, w którym

wybierany by³ 1 radny.

A. Wybory odby³y siê.

 B. G³osowanie przeprowadzono.

 C. Ogólna liczba g³osów oddanych 107

 D. G³osów wa¿nych oddano              104

 E. Radn¹  zosta³a  wybrana:
z listy Nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców  " Nasze Mia-

sto"  MULKA   Krystyna.

F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

KOMISARZ  WYBORCZY
Tadeusz Dominczyk

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160 poz.1060; 2001 r. Nr 45,
poz. 497 i Nr 89, poz. 971, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz.
984 i Nr 127, poz. 1089) podaje siê do publicznej wiadomo�ci
wyniki g³osowania i wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej w Zawadzkiem.

I. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadzono w Okrêgu Wy-
borczym Nr 6. Liczba osób   uprawnionych do g³osowania wyno-
si³a 1606. W g³osowaniu wziê³o udzia³ (osoby,     którym wydano
karty do g³osowania ) 196 wyborców, co stanowi 12,20 % upraw-
nionych   do g³osowania.

Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 196.
G³osów wa¿nych oddano 196 , to  jest   100,00 %  ogólnej

liczby g³osów oddanych.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II

z dnia 15 wrze�nia  2003 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w  Zawadzkiem, przeprowadzonych
w dniu  14 wrze�nia  2003 r.

G³osów niewa¿nych oddano 0, to jest 00,00 % ogólnej
liczby g³osów oddanych.

G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.

II. Wyniki wyborów w Okrêgu s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy Nr 6  obejmuj¹cy 2 mandaty, w którym

wybierany by³ 1 radny.
 A. Wybory odby³y siê.
 B. G³osowanie przeprowadzono.
 C. Ogólna liczba g³osów oddanych 196
 D. G³osów wa¿nych oddano              196
E. Radn¹  zosta³a  wybrana:
    z listy Nr 4  Mniejszo�æ Niemiecka   Kielcza
     CIE�LIK Cecylia Aniela
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

KOMISARZ  WYBORCZY
Tadeusz Dominczyk
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 78 - 6309 -

Na podstawie art.23 ust. 1 pkt. 3, 5 i 7 w zwi¹zku z ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zaka�-
nych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rze�nych i miêsa oraz o Inspek-
cji Weterynaryjnej (Dz.U.  z 1999 r. Nr 66 poz. 752, 2001 r. Nr 29,
poz. 320, Nr 129, poz. 1438, 2002 r. Nr 112, poz. 976, 2003 r.
Nr 52, poz. 450 i Nr 122, poz. 1144), zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§1. Za obszar zagro¿ony zgnilcem amerykañskim, choro-
b¹ pszczó³, uznaje siê miejscowo�æ Dêbska Ku�nia w Gminie
Chrz¹stowice oraz tereny po³o¿one w s¹siedztwie tej miejsco-
wo�ci, a ograniczone: od pó³nocy drog¹ z Niwek do Szczedrzy-
ka, od wschodu w linii prostej ze Szczedrzyka do Dañca, od
po³udnia drog¹ z Dañca do Chrz¹stowic i od zachodu drog¹ z
Chrz¹stowic do Niwek.

§2.  Na obszarze okre�lonym w § 1 w³a�cicielom pasiek
zakazuje siê;

a) przemieszczania pszczó³, sprzêtu, narzêdzi oraz pro-
duktów pszczelich z obszaru zagro¿onego, z wyj¹tkiem miodu
spo¿ywczego bezpo�rednio do zak³adów cukierniczych,

b) organizowania przetargów, pokazów i wystaw pszczó³.

1519

Rozporz¹dzenie Nr 0151/P/6 /2003
 Wojewody Opolskiego

z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zwalczania choroby pszczó³ na terenie niektórych miejscowo�ci w obrêbie gmin: Ozimek i Chrz¹stowice.

§3. 1. Na obszarze zagro¿onym wyst¹pieniem choroby na-
kazuje siê przeprowadzenie jednorazowego przegl¹du pasiek.

2. Odpowiedzialny za przeprowadzenie przegl¹du pasiek
jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie

§4. Burmistrz Ozimka oraz Wojt Gminy Chrz¹stowice za-
wiadomi¹ ludno�æ o wyst¹pieniu zgnilca amerykañskiego psz-
czó³ przez oznakowanie obszaru zagro¿onego w sposób okre-
�lony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu, a tak¿e
poinformuj¹, przez rozplakatowanie obwieszczeñ i inny sposób
zwyczajowo przyjêty, o zakazach wynikaj¹cych z niniejszego roz-
porz¹dzenia.

§5. 1. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³osze-
nia w trybie okre�lonym w § 4.

2. Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

w.z. Wojewody Opolskiego
Franciszek Stankala

Wicewojewoda
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WYROK
w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej

z dnia 25 marca 2003 r.

Sygn. akt II SA/Wr 2572/02
Naczelny S¹d Administracyjny O�rodek Zamiejscowy

we Wroc³awiu w sk³adzie nastêpuj¹cym :

 Przewodnicz¹cy S. NSA                   Henryk O¿óg

Sêdziowie NSA                                  Zygmunt Wi�niewski
                                                              Andrzej Jurkiewicz
                                                              (sprawozdawca)

Protokolant                                        Anna Ony�ków

Po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2003 r. na rozprawie
sprawy ze skargi Gminy Pakos³awice na rozstrzygniêcie nad-
zorcze Wojewody Opolskiego z dnia 9 pa�dziernika 2002 r.
Nr PN.III-UR-0911-1-81/2002 w przedmiocie stwierdzenia nie-
wa¿no�ci § 4 ppkt. 2,3,4,5, § 7 pkt. 1, § 12, § 13 pkt. 1,2, § 14, §
19 pkt. 1, § 20, § 22, § 23 pkt. 3 i §32 "Regulamin dostarczania
wody" - stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXIX/169/02
Rady Gminy Pakos³awice z 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwa-
lenia regulaminu dostarczania wody,

I. Uchyla zaskar¿one rozstrzygniêcie nadzorcze w czê-
�ci dotycz¹cej stwierdzenia niewa¿no�ci § 13 pkt 2 i § 23 pkt
3 "Regulaminu dostarczania wody" - stanowi¹cego za³¹cznik
do uchwa³y Rady Gminy Pakos³awice z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Nr XXXIX/169/02 w sprawie uchwalenia    regulaminu dostar-
czania wody.

II. W pozosta³ej czê�ci skargê oddala.

UZASADNIENIE
Rada Gminy Pakos³awice uchwa³¹ z dnia 30 sierpnia 2002r.

Nr XXXIX/169/02 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarcza-
nia wody na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1591 ze zm./ w zwi¹zku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu �cieków /Dz.U. Nr 72, poz. 74 7/ w §1 tej uchwa³y
ustanowi³a, ¿e uchwala siê regulamin dostarczania wody, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. Wykonanie uchwa³y
powierzono Zarz¹dowi Gminy Pakos³awice /§ 2/.
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Rozstrzygniêciem nadzorczym z dnia 9 pa�dziernika 2002r.
Nr PN-III-UR-0911-1-81/2002 na podstawie art. 91 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 ze zm./ Wojewoda Opolski stwierdzi³ niewa¿-
no�æ § 4 pkt. 2, 3, 4, 5, § 7 pkt. 1, § 12, § 13 pkt. 1, 2, § 14, § 19
pkt. 1, § 20, § 22, § 23 pkt 3, § 32 "Regulaminu dostarczania
wody",   stanowi¹cego  za³¹cznik  do  uchwa³y  Nr XXXIX/169/02
Rady Gminy Pakos³awice w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody - z powodu istotnego naruszenia prawa.

W uzasadnieniu tego rozstrzygniêcia stwierdzono, i¿ Rada
Gminy Pakos³awice  podjê³a  w  dniu  30  sierpnia  2002  r.
uchwa³ê Nr XXXIX/169/02 w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody.

W za³¹czniku do tej uchwa³y pt. "Regulamin dostarczania
wody" Rada Gminy w sposób istotny naruszy³a prawo poprzez
powtórzenie zapisów ustawowych w uchwale, a mianowicie:

- § 4 pkt 2, 3, 4, 5 przedmiotowego regulaminu - powtarza
tre�æ art. 6 ust. 4, 5, 6, 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków, przy czym § 4 ust. 2
poprzez dodanie s³ów: "a w uzasadnionych przypadkach" ró¿ni
siê znacznie od art. 6 ust. 4 w/w ustawy,

- § 7 pkt. 1 -art. 5 ust. 1,
- § 12- art. 26,
- § 13pkt. 1-art.27ust.1,
- § 13 pkt 2 - art. 6 ust 6, przy czym regulacja zawarta w

regulaminie ró¿ni siê od tre�ci odpowiedniego zapisu ustawy,
- § 14-art. 27 ust. 1,
- § 19 pkt 1-art. 24 ust. 10,
- § 20 - art. 22,
- § 22 -art. 15 ust. 2, § 23 pkt3 - art. 5 ust. 2 ustawy,
- § 32 - art. 7 ustawy.      ,,
Zgodnie bowiem z § 137 w zwi¹zku z § 143 rozporz¹dze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
"Zasad techniki prawodawczej" /Dz. U. Nr 100, poz. 908/ - w
uchwale i zarz¹dzeniu nie powtarza siê przepisów ustaw, ratyfi-
kowanych umów miêdzynarodowych i rozporz¹dzeñ. Narusze-
nie natomiast tego zakazu i wprowadzenie do uchwa³y przepi-
sów ustawowych powoduje niewa¿no�æ tych zapisów. Tym bar-
dziej sprzeczne z prawem jest dokonywanie zmian w zapisach
ustawowych i regulowanie niektórych kwestii w sposób odmien-
ny ni¿ w ustawie.

Skargê na powy¿sze rozstrzygniêcie do Naczelnego S¹du
Administracyjnego   z³o¿y³a Gmina Pakos³awice domagaj¹c siê
jego uchylenia.

W motywach skargi wskazano, ¿e w sentencji skar¿one-
go rozstrzygniêcia powiada siê, ¿e wydano je w nastêpstwie
"istotnego naruszenia prawa".

Dyspozycja natomiast przepisu stanowi¹cego podstawê
dzia³ania organu nadzorczego jest inna i g³osi, ¿e cyt. "uchwa³a
organu gminy sprzeczna z prawem jest niewa¿na". Natomiast
art. 4 tego unormowania zawiera dyspozycjê, ¿e cyt. "w przypad-
ku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza
niewa¿no�ci uchwa³y, ograniczaj¹c siê do wskazania, i¿ uchwa-
³ê wydano z naruszeniem prawa".

Wskazano, ¿e znaczenie ca³o�ciowe tej regulacji polega
na tym, ¿e stwierdza siê niewa¿no�æ uchwa³ organów gminy
tylko i wy³¹cznie w przypadku ich sprzeczno�ci z prawem, od
strony formalnej ale przede wszystkim, materialnej.

Zaznaczono, i¿ ten pogl¹d wielokrotnie potwierdzi³o i
ukszta³towa³o orzecznictwo NSA.

Stwierdzono, ¿e organ nadzoru jako podstawê swego dzia-
³ania podaje naruszenie przepisów § 137 w zw. z § 143 rozpo-
rz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki
prawodawczej". Zasady owe stanowi¹ za³¹cznik do rozporz¹-
dzenia wydanego w oparciu o delegacjê z art. 14 ust. 4 pkt. 1
ustawy o Radzie Ministrów. Ca³e to rozporz¹dzenie, zdaniem

strony, ma charakter wewnêtrznego, porz¹dkuj¹cego proces le-
gislacyjny i dotyczy w zasadzie instytucji centralnych. Stosowa-
nie przedmiotowych zasad do prawa miejscowego ma charak-
ter posi³kowy - o czym najlepiej �wiadczy odes³anie do Dzia³u VI
zasad, którego tytu³ brzmi:

Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnêtrznym
/uchwa³ i zarz¹dzeñ/. Zakwestionowana uchwa³a Rady Gminy
nie jest jak zaznaczono aktem o takim charakterze . Wyra¿ono
wiêc pogl¹d, ¿e zasady maj¹ce porz¹dkowaæ proces legislacyj-
ny, same nie s¹ wolne od wad.

W¹tpliwo�æ skar¿¹cego budzi to czy powo³ane przepisy
mog¹ w ogólno�ci byæ podstaw¹ i przyczyn¹ dzia³ania organu
nadzoru w trybie art. 91 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Gdyby
- co do zasady - technika legislacji mia³a przes¹dzaæ o wa¿no-
�ci aktów prawnych, mo¿na by czyniæ dobrze uzasadnione sta-
rania o pozbawienie mocy obowi¹zuj¹cej co pi¹tego z nich, nie
wy³¹czaj¹c ustaw.

Dalej, organ nadzoru traktuje jako istotne naruszenie pra-
wa, rozszerzenie w kwestionowanym regulaminie brzmienia
dyspozycji niektórych norm pochodz¹cych z ustawy- o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodê. Jest to przyk³ad niekonsekwencji
absurdalnej, bowiem z drugiej strony ma za z³e, ¿e do regulami-
nu przeniesiono wprost zapisy z ustawy. Trzeba siê jak zazna-
czono na co� zdecydowaæ, a najlepiej tak aby tezy stawiane
przez organ nadzorczy wzajem siê nie wyklucza³y. Zdaniem skar-
¿¹cego delegacja ustawowa z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê..., nie wyklucza ani powtórzeñ w uchwala-
nych regulaminach gminnych zapisów z ustawy, ani te¿ ich roz-
winiêæ dostosowawczych dla potrzeb danej gminy. Ustawa bo-
wiem zawiera tylko ogólne kierunki i zasady którymi maj¹ siê
kierowaæ gminy przy ustalaniu przedmiotowych regulaminów.
Twierdzenie odwrotne musia³oby bowiem skutkowaæ przyjêciem
tezy, ¿e delegacja z ustawy jest niepotrzebna, bowiem sama
ustawa wystarczaj¹co normuje prawa i obowi¹zki w przedmio-
towym zakresie.

Reasumuj¹c zaznaczono, i¿ wzór zakwestionowanego
regulaminu jest tworem resortowej krajowej izby gospodarczej.
By³ publikowany w intemecie. Stanowi³ te¿ podstawê szkoleñ
gminnych pracowników pionu komunalnego organizowanych
przez Fundacjê Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej. Re-
gulaminy bli�niaczo podobnej tre�ci do kwestionowanego ³¹cz-
nie z podzia³em na rozdzia³y. Gmin: Branice, G³ucho³azy, Kietrz,
Olszanka, D¹browa, nie wzbudza³y zainteresowania organu
nadzoru. Wszystkie opublikowano w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego. Rodzi to domniemanie o braku me-
rytorycznego uzasadnienia skar¿onego rozstrzygniêcia, tak¿e
przez wzgl¹d na brak czytelnych i jednolitych kryteriów jakimi siê
ów organ kieruje w wykonaniu w³adzy nadzorczej.

W odpowiedzi na skargê strona przeciwna wnios³a o jej
oddalenie , podkre�laj¹c w szczególno�ci, i¿ strona skar¿¹ca
cytuj¹c wyroki NSA nie zwróci³a uwagi tak¿e i na inne wyroki tego
S¹du, które do kwestii zakazu powtarzania zapisów ustawowych
w uchwa³ach rad gmin - odnios³y siê w sposób bezpo�redni. A
mianowicie wskazano, ¿e w wyroku z dnia 14 pa�dziernika 1999r.
Naczelnego S¹du Administracyjnego - O�rodek Zamiejscowy
we Wroc³awiu stwierdzono: "Uchwa³a rady gminy nie mo¿e re-
gulowaæ jeszcze raz tego, co jest zawarte w obowi¹zuj¹cej usta-
wie. Taka uchwa³a, jako istotnie naruszaj¹ca prawo, jest nie-
wa¿na. Trzeba bowiem liczyæ siê z tym, ¿e powtórzony przepis
bêdzie interpretowany w kontek�cie uchwa³y, w której go powtó-
rzono, co mo¿e prowadziæ do ca³kowitej lub czê�ciowej zmiany
intencji prawodawcy" /sygn. akt IIS.A./Wr 1179/98, opubl. OSS
2000/1/17. Podobne tezy wystêpuj¹ tak¿e w wyrokach: NSA O/Z
Wroc³aw z dnia 20 sierpnia 1996r. /sygn. akt S.A./Wr 2761/95,
nie publikowany/ oraz NSA O/Z Gdañsk z dnia 25 sierpnia 1994r.
/sygn. akt S.A./Gd 1260/94, opubl. OSS z 1996 r. Nr 2, poz. 47/.
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Generalnie nie zgodzono siê z zarzutami skargi a na ko-
niec zauwa¿ono, i¿   Wojewoda Opolski wyda³ kilkana�cie roz-
strzygniêæ kwestionuj¹cych w podobny sposób zapisy regula-
minów dostarczania wody i odprowadzania �cieków, przyjêtych
przez inne rady gmin województwa opolskiego. Tylko Rada Gminy
w Pakos³awicach uzna³a rozstrzygniêcie za nieczytelne; dla in-
nych gmin by³o ono zrozumia³e.

Fakt ten jest równie¿ odpowiedzi¹ na zarzut Gminy Pako-
s³awice, ¿e Wojewoda Opolski nie stosuje "czytelnych i jednoli-
tych kryteriów" w wykonywaniu w³adzy nadzorczej w stosunku do
wszystkich rad gmin. Kwestia ta jednak¿e, zdaniem organu nad-
zoru, nie stanowi przedmiotu sporu, albowiem dotyka spraw
ogólnych i nie ma bezpo�redniego, merytorycznego znaczenia
dla przebiegu przedmiotowego postêpowania, dlatego te¿ nie
zostanie dalej rozwiniêta.

Po wniesieniu skargi Gmina Pakos³awice podjê³a uchwa-
³ê z 18 listopada 2002 r. Nr 1/3/02 w sprawie z³o¿enia skargi do
S¹du Administracyjnego na przedmiotowe rozstrzygniêcie nad-
zorcze Wojewody Opolskiego z 9 pa�dziernika 2002 r.

Naczelny S¹d Administracyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
W my�l art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym

S¹dzie Administracyjnym /Dz.U. Nr 74, poz. 361 ze zm./, s¹dowa
kontrola rozstrzygniêæ nadzorczych polega na badaniu ich zgod-
no�ci z prawem a wiêc zgodno�ci z normami prawa materialne-
go, jak i przepisami postêpowania administracyjnego.

Wskazaæ nale¿y, ¿e stosownie do art. 7 w zwi¹zku z art.
163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
/Dz.U. Nr 78, poz. 483/ jednostki samorz¹du terytorialnego reali-
zuj¹c zadania administracji publicznej obowi¹zane s¹ dzia³aæ
na podstawie i w granicach prawa, jednak¿e dla zagwaranto-
wania przestrzegania dzia³ania na podstawie i w granicach pra-
wa poddane s¹ nadzorowi organów pañstwowych/art. 171
ust. 1 Konstytucji/.

Przyznanie jednostkom samorz¹du terytorialnego samo-
dzielno�ci oznacza, ¿e sprawowanie nadzoru musi odbywaæ siê
w dopuszczalnych przepisami prawa granicach. Przy czym sa-
modzielno�æ jednostek samorz¹du terytorialnego podlega
ochronie s¹dowej /art. 165 ust. 2 Konstytucji/. Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej reguluje jedynie w zakresie granic nadzo-
ru, kryterium nadzoru - "Dzia³alno�æ samorz¹du terytorialnego
podlega nadzorowi z punktu widzenia legalno�ci" /art. 171 ust. 1/
oraz wskazuje organy powo³ane do sprawowania nadzoru
/art. 171 ust. 2/.

W pozosta³ym zakresie granice dopuszczalnej ingerencji
nadzorczej wyznaczaj¹ ustawy samorz¹dowe, któr¹ w zakresie
gminy pozostaje ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym /Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm./.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym /Dz.U. Nr 142 z 2001 , poz. 1591 ze zm./
uchwa³a organu gminy sprzeczna z prawem jest niewa¿na. O
niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka organ nad-
zoru w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia dorêczenia
uchwa³y, który nastêpuje w terminie 7 dni od dnia jej podjêcia.

Jak powszechnie przyjmuje siê w judykaturze wed³ug kon-
strukcji wad powoduj¹cych niewa¿no�æ decyzji administracyj-
nej mo¿na wskazaæ rodzaje naruszeñ przepisów prawa, które
trzeba zaliczyæ do istotnych naruszeñ prawa, skutkuj¹cych nie-
wa¿no�æ uchwa³y organu samorz¹du terytorialnego.  Do  nich
nale¿y  zaliczyæ  naruszenie  przepisów wyznaczaj¹cych kompe-
tencjê do podejmowania uchwa³, podstawy prawnej podejmo-
wania uchwa³, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa
materialnego oraz przepisów reguluj¹cych procedurê podejmo-
wania uchwa³.

Wed³ug art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków

/Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm./ Rada Gminy, po dokonaniu analizy
projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania
�cieków, opracowanych przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-
kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków, obowi¹zuj¹cy na obszarze gminy /ust. 1/.

Regulamin   ten   powinien   okre�laæ   prawa   i   obowi¹zki
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego oraz odbior-
ców us³ug, w tym:

1) minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez przedsiê-
biorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne   w   zakresie   dostarcza-
nia   wody   i odprowadzania �cieków,

2) szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z odbior-
cami us³ug,

3) sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalo-
ne w taryfach,

4) warunki przy³¹czania do sieci,
5) techniczne warunki okre�laj¹ce mo¿liwo�ci dostêpu

do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
6) sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹-

g³o�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej �cieków,

7)   standardy obs³ugi odbiorców us³ug, a w szczególno-
�ci sposoby za³atwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotycz¹cych w szczególno�ci zak³óceñ w dostawie wody i od-
prowadzaniu �cieków /ust. 2 w/w ustawy/.

Przepis art. 19 ust. 1 i 2 powo³anej ustawy z 7 czerwca
2001 r. ³¹cznie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym, stanowi³ podstawê prawn¹
podjêcia przez Radê Gminy Pakos³awice uchwa³y z 30 sierpnia
2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody -
okre�lonego w za³¹czniku do tej uchwa³y.

Opracowuj¹c ten¿e za³¹cznik Gmina Pakos³awice, co jest
niesporne i czemu tak¿e nie przeczy w skardze, powtórzy³a w
jego § 4 ust. 2, 3, 4 i 5 tre�æ art. 6 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków, przytaczaj¹c wprost zapisy w/w
ustawy.

Podobnie uczyniono w § 7 pkt 1 za³¹cznika przytaczaj¹c
zapis art. 5 ust. 1 ustawy, w § 12 za³¹cznika zacytowano art. 26
ustawy, w § 12 pkt .1 za³¹cznika zacytowano przepis art. 27
ust. 1 ustawy, w § 14 za³¹cznika przytoczono przepis art. 27 ust. 1
ustawy, w §  19 pkt l za³¹cznika przytoczono przepis art. 24 ust. 10
ustawy , w § 20 za³¹cznika przepisano art. 22 ustawy, w § 22
za³¹cznika zacytowano art. 15 ust. 2 ustawy za� w § 32 za³¹czni-
ka przytoczono zapis art. 7 cyt. ustawy.

Nadto w § 4 ust. 2 za³¹cznika przy powtórzeniu tam zapisu
art. 6 ust. 4 ustawy dodatkowo zmodyfikowano ten¿e zapis usta-
wowy, dodaj¹c "a w uzasadnionych przypadkach".

Wobec   powy¿szego   Wojewoda   Opolski   rozstrzygniê-
ciem nadzorczym z 9 pa�dziernika 2002 r. stwierdzi³ niewa¿no�æ
§ 4 pkt 2,3,4,5, § 7 pkt. 1, § 12, § 13 pkt 1,2, § 14, § 19 pkt. 1, § 20,
§ 22, § 23 pkt 3 i § 32 "Regulamin dostarczania wody" - stano-
wi¹cego za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXIX/169/02 Rady Gminy Pa-
kos³awice z 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regula-
minu dostarczania wody z powodu istotnego naruszenia prawa.
Zauwa¿yæ w tym miejscu nale¿y, i¿ w odniesieniu do § 13 pkt 2
przedmiotowego Regulaminu, stanowi¹cego za³¹cznik do
uchwa³y Rady Gminy Pakos³awice z 30 sierpnia 2002 r. w tre�ci
którego zapisano, i¿ "w przypadku zawarcia umowy z u¿ytkowni-
kami lokali w budynkach wielolokalowych, ilo�æ dostarczanej
wody ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomie-
rzy z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem
na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lo-
kalach", Wojewoda Opolski stwierdzi³, i¿ powtarza on tre�æ art. 6
ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków - przy czym regulacja zawarta w regula-
minie ró¿ni siê od tre�ci odpowiedniego zapisu ustawy".
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Przy naruszeniu § 23 pkt 3 za³¹cznika do przedmiotowej
uchwa³y przyjêto , i¿ powtarza on zapis art. 5 ust. 2.

Istotne naruszenie prawa w tak opisanej sytuacji polega-
³o jak przyjêto w skar¿onym rozstrzygniêciu nadzorczym na obra-
zie § 137 w zwi¹zku z § 143 Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Mini-
strów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "zasad techniki prawo-
dawczej" /Dz.U. Nr 100, poz. 908/. Organ nadzoru wskaza³, i¿ w
uchwale nie powinno powtarzaæ siê przepisów ustawy a naru-
szenie tego zakazu skutkowa³o stwierdzeniem niewa¿no�ci tych
zapisów. Wykazano tak¿e, i¿ sprzeczne z prawem jest dokony-
wanie zmian w zapisach ustawowych i regulowanie niektórych
kwestii w sposób odmienny ni¿ w ustawie.

Przystêpuj¹c do oceny zaskar¿onego rozstrzygniêcia nad-
zorczego podkre�liæ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o
samorz¹dzie gminnym - rozstrzygniêcie nadzorcze powinno za-
wieraæ uzasadnienie faktyczne i prawne niezgodno�ci z prawem
uchwa³y gminy.

W ocenie Naczelnego S¹du Administracyjnego brak jest
takiego uzasadnienia rozstrzygniêcia    nadzorczego spe³niaj¹-
cego powy¿szej wymogi w odniesieniu do § 13 pkt 2 i § 23 pkt 3
przedmiotowego za³¹cznika do uchwa³y Rady Gminy Pakos³a-
wice z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Okoliczno�æ ta jako istotne naruszenie prawa oznacza tyle,
¿e zaskar¿one rozstrzygniêcie w odniesieniu do § 13 pkt 2 i § 23
za³¹cznika nie wykaza³o w istocie naruszenia prawa przy podej-
mowaniu spornej uchwa³y a co oznacza przekroczenie granic
dopuszczalnej ingerencji nadzorczej tym samym naruszenie
art. 91 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

Przede wszystkim w przedmiotowym regulaminie stano-
wi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXIX/169/02 brak jest w § 23
punktu 3 gdy¿ ta regulacja ma tylko dwa punkty. Zatem stwier-
dzono istotne naruszenie prawa nieistniej¹cego przepisu.

Z kolei § 13 pkt 2 omawianego regulaminu okre�la, i¿ w
przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w budynkach
wielolokalowych ilo�æ dostarczanej wody ustala siê na podsta-
wie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿ni-
cy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a
sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach "Wojewoda uzna³, i¿
przepis ten powtarza zapis art. 6 ust. 6 cytowanej ustawy z
7 czerwca 2001 r. i lakonicznie stwierdzi³, ¿e regulacja zawarta w
regulaminie ró¿ni siê od tre�ci odpowiedniego zapisu ustawy.
Za� przepis art. 6 ust. 6 cytowanej ustawy okre�la, ¿e na wnio-
sek w³a�ciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, przed-
siêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zawiera umowy z ko-
rzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:

1) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wo-
domierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w
sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kana-
lizacyjnym,

2) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wska-

zañ miêdzy wodomierzem   g³ównym   a   wodomierzami   zain-
stalowanymi   w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzy-
mania,

4) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania do-
starczania wody do lokalu bez zak³ócania dostaw wody w pozo-
sta³ych lokalach; w szczególno�ci przez mo¿liwo�æ przerwania
dostarczania wody do lokalu rozumie siê równie¿ za³o¿enie
plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie
wody do lokalu.

Przy skonfrontowaniu w/w regulacji oraz zapisu §13 pkt. 2
regulaminu z uzasadnieniem przedstawionym w    rozstrzygniê-
ciu nadzorczym trudno uznaæ, i¿ w tym zakresie przedstawiono
w³a�ciwe uzasadnienie o jakim wy¿ej mowa w art. 91 ust. 3
ustawy o samorz¹dzie gminnym.

Stwierdzaj¹c zatem niewa¿no�æ § 13 pkt. 2 za³¹cznika,
Wojewoda Opolski winien by³ precyzyjnie wykazaæ, ¿e ten prze-
pis w sposób istotny narusza prawo i przy poszerzonej argu-
mentacji okre�liæ to naruszenie, albowiem w tym przypadku nie
mamy do czynienia   z   prostym przeniesieniem przepisu usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu �cieków tak jak przyjêto to w skar¿o-
nym rozstrzygniêciu i nie jest to tak¿e oczywiste zmodyfikowanie
art. 6 ust. 6 w/w ustawy. Lakoniczno�æ uzasadnienia w tym za-
kresie nie pozwala S¹dowi na odtworzenie procesu my�lowego, któ-
ry spowodowa³ podjêcie przedmiotowego rozstrzygniêcia.

St¹d te¿ przy przyjêciu powy¿szej argumentacji S¹d na podsta-
wie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r.   o Naczelnym S¹dzie
Administracyjnym orzek³ jak w punkcie 1 sentencji wyroku.

Natomiast S¹d nie uwzglêdni³ skargi w pozosta³ym zakresie.
Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy z 8 sierpnia

1996r. o Radzie Ministrów /Dz.U. Nr 82 z 1999 r. , poz. 929 ze zm./
Prezes Rady Ministrów rozporz¹dzeniem z dnia 20 czerwca 2002r.
ustali³ "zasady techniki prawodawczej", stanowi¹ce za³¹cznik
do tego rozporz¹dzenia. Rozporz¹dzenie to wesz³o w ¿ycie z
dniem 1 sierpnia 2002 r. /data og³oszenia 5 lipca 2002 r./.

Rozporz¹dzenie   powy¿sze    stanowi   �ród³o   powszech-
nie obowi¹zuj¹cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej stosow-
nie do zapisu art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
stosownie do zapisu art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Prawo powszechnie obowi¹zuj¹ce to takie akty, które
maj¹ pewn¹ moc wi¹zania wszystkiekategorie podmiotów, do
których s¹ skierowane. Takim aktem jest niew¹tpliwie    przywo-
³ane powy¿ej rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r.

W za³¹czniku do tego rozporz¹dzenia Dzia³ VII po�wiêco-
no projektom aktów prawa miejscowego. W § 14 ust. 2 wskaza-
no, ¿e akty prawa miejscowego   stanowione przez radê lub
zarz¹d gminy s¹ stanowione na podstawie przepisów upowa¿-
niaj¹cych, zamieszczonych w ustawach /.../.

Z kolei w §  143 w/w za³¹cznika przyjêto, ¿e do aktów pra-
wa miejscowego stosuje siê odpowiednio zasady wyra¿one w
dziale VI. Natomiast w dziale VI dot. projektów aktów normatyw-
nych o charakterze wewnêtrznym /uchwa³y i zarz¹dzenia/ w
§  137 zamieszczono kategorycznie stwierdzenie, ¿e w uchwale
i zarz¹dzeniu nie powtarza siê przepisów   ustaw   ratyfikowa-
nych   umów   miêdzynarodowych   i rozporz¹dzeñ.

Przepis ten wskazuje na zasadê , i¿ uchwa³a rady gminy
czy te¿ zarz¹dzenie nie mo¿e regulowaæ raz jeszcze tego co zo-
sta³o ju¿ wcze�niej przez   ustawodawcê unormowane i stano-
wi³o przepis powszechnie obowi¹zuj¹cy, a wiêc nie ma potrzeby
i nie mo¿na powtarzania przepisów ustaw , rozporz¹dzeñ czy te¿
ratyfikowanych umów miêdzynarodowych w zapisach prawa
miejscowego.

Skoro wiêc w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków
unormowano zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodê
do spo¿ycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia �cie-
ków to nie nale¿y w regulaminie dostarczania wody i odprowa-
dzania �cieków, który opracowywany jest na podstawie art. 19
ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. -powtarzaæ jej
przepisów. Powtórzenie za� zapisów tej ustawy w opracowywa-
nym regulaminie stanowi naruszenie przepisów   prawa mate-
rialnego tj.§ 137 w zwi¹zku z § 143 rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki pra-
wodawczej" /Dz.U. Nr 100, poz. 908/ - co stanowi istotne naru-
szenie prawa. Z takim w³a�nie naruszeniem prawa mamy do
czynienia w opisanym zakresie.

Dodatkowo podnie�æ nale¿y, i¿ narusza powszechnie obo-
wi¹zuj¹cy porz¹dek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulo-
wanie przez gminê raz jeszcze tego co zosta³o ju¿ pomieszczo-
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ne w �ródle powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa lecz tak¿e
modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonawczy ni¿-
szego rzêdu , co mo¿liwe jest tylko w granicach wyra�nie   prze-
widzianego   upowa¿nienia   ustawowego.   Takiego upowa¿nie-
nia w tej sprawie jednak brak.

Przedstawienie w zapisach prawa miejscowego zapisów
ustawy z dodatkow¹ ich modyfikacj¹ tak jak to uczyniono w § 4
ust. 2 za³¹cznika dodaj¹c zwrot "a w uzasadnionych przypad-
kach" pozwala uznaæ, ¿e w tym zakresie dosz³o dodatkowo do
istotnego naruszenia prawa, gdy¿ podjêto bez podstawy praw-
nej takie uregulowanie regulaminu.

Generalnie przyj¹æ zatem nale¿y, i¿ materia bêd¹ca przed-
miotem regulacji prawnej w drodze   uchwa³y rady gminy nie
mo¿e byæ uregulowana w odrêbnych przepisach prawa po-
wszechnie obowi¹zuj¹cego. Równie¿ w orzecznictwie s¹dowo-
administracyjnym uznaje siê, ¿e powtórzenie regulacji ustawo-
wej b¹d� ich modyfikacje i uzupe³nienie przez przepisy gminne
jest niezgodne z zasadami legislacji /porównaj wyrok NSA z
20 sierpnia 1996 r.   sygn. akt SA/Wr 2761/95 nie publikowany/.

Wobec powy¿szych wywodów w opisanym zakresie skar-
ga i jej argumentacja nie zas³ugiwa³y na uwzglêdnienie dlatego
te¿ w oparciu o zapis art. 27 ust. 1 ustawy z 11 maja 1995 r. o
Naczelnym S¹dzie Administracyjnym orzeczono jak w punkcie II
wyroku, oddalaj¹c skargê w pozosta³ym zakresie.


