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1685 

ROZPORZĄDZENIE Nr 19 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 24 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 
2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 
37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 
804 i Nr 200, poz. 1688, 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 37, 
poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 
287), w związku z art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1. Ustanawia się jako pomniki przyrody, obiekty 

określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia. 
 
§ 2. Wprowadza się następujące zakazy dla ochrony 

obiektów, o których mowa w § 1: 
 
  1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 
 
  2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 

rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 
przeciwpowodziowym albo budowa odbudową, 

utrzymywaniem, remontem lub naprawa urządzeń 
wodnych, 

 
  3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
 
  4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany 

te nie słuŜą ochronie przyrody albo racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

 
  5) umieszczania tablic reklamowych. 
 

§ 3. Nadzór nad ustanowionymi pomnikami przyrody 
powierza się Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody 
w Olsztynie. 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wojewoda 
wz. 
Hanna Mikulska-Bojarska 
Wicewojewoda 
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Załącznik Nr 1 
do Rozporządzenia Nr 19 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 24 września 2004 r. 

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY 
 

L.p. Nr 
pomnika 

wg rejestru 
woj. 

Nazwa obiektu Wymiary 
obwód  
(cm) 

Wymiary 
wysoko ść 

 (m) 

Miasto/ 
Gmina 

Lokalizacja i inne dane Zasi ęg 
Nadleśnictwa 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1160 dwa świerki 

zwyczajne  
„Bracia Leśni” 

250 
263 

30 Olsztynek Oddz. 916 Leś. Saszeta na 
półn. Brzegu rz. Marózki 

Nowe Ramuki 

2 1161 topola czarna 470 25 Dywity Spręcowo, dz. nr 259 w posiad. 
Pana Z. Kowalskiego z Dywit, 
przy drodze krajowej Olsztyn-
Bezledy 

Kudypy 

3 1162 dąb szypułkowy 565 20 m. 
Węgorzewo 

ul. Pionierów k/b. Sądu,  
wł. UM Węgorzewo 

Borki 

4 1163 klon zwyczajny 240 22 Ostróda Stare Jabłonki ul. Sportowa 4,  
wł. P. Heleny Ulbrych 

Stare Jabłonki 

5 1164 lipa drobnolistna  
Św. Jana 

426 25 Kiwity śegoty, dz. nr 321 przy 
Kościele 
wł. Parafia Rzymsko-Katolicka 

Bartoszyce 

6 1165 lipa drobnolistna 
„Danusia” 

336 25 Kiwity śegoty, dz. nr 325 na terenie 
szkoły 

Bartoszyce 

7 1166 dąb szypułkowy 497 26 m. Morąg ul. Zawiszy Czarnego – 
zieleniec k/zamku 

Dobrocin 

8 1167 lipa drobnolistna 450 25 Świętajno 
k/Olecka 

Dybowo, przy drodze Dybowo-
Mazury, 
wł. P. P. Wawrzyn 

Świętajno 

9 1168 2 szt. dębu 
czerwonego 

290 
240 

30 Świętajno 
k/Olecka 

Wronki, b. torowisko kolejowe, 
1 km w kierunku Orłowo, wł. 
Nadleśnictwo Olecko 

Olecko 

10 1169 grupa 10 drzew  
1 jesion wyniosły,  
3 wiązy polne,  
2 klony zwyczajne,  
1 grab zwyczajny,  
3 tuje 

 
486 

203-256 
284-340 

160 
80-100 

 
41 

23-25 
20-27 

27 
15 

 
Świętajno 
k/Olecka 

Wronki Małe, zespół parkowy 
przy kaplicy, wł. Parafia 
Rzymsko-Katolicka w 
Świętajnie 

Olecko 

11 1170 aleja daglezji 
zielonej  130 szt. 

 20-26,6 Świętajno 
k/Olecka 

Wronki-teren byłego torfowiska 
ca 700 m na wsch. od wsi 

Olecko 

12 1171 sosna pospolita 290 13,5 Świętajno 
k/Olecka 

Wronki, ca 1 km na południe od 
bud.  
P. Ferenca, wł. P. Ferenca 

Olecko 

13 1172 gruszka dzika 
(płonka) 

200 13 Świętajno 
k/Olecka 

Krzywe 16, ca 30 m od domu,  
wł. P. Katarzyny Popiółkowskiej 

Olecko 

14 1173 dąb szypułkowy 
(dwupniowy) 

405 
290 

23 Świętajno 
k/Olecka 

Krzywe 14,  
wł. P. Piotra Malca 

Olecko 

15 1174 dąb szypułkowy 380 27 Świętajno 
k/Olecka 

Krzywe 
wł. posesja P. Skowrońskiego 

Olecko 

16 1175 klon zwyczajny 327 23 Świętajno 
k/Olecka 

Świętajno, przy drodze do 
Olecka,  
wł. powiatowy zarząd Dróg 

Olecko 

17 1176 choina kanadyjska 208 18 Świętajno 
k/Olecka 

Wronki – Park Szkolny, 
adm. Nadleśnictwo Olecko 

Olecko 

18 1177 dąb szypułkowy 373 30 Dąbrowa/ 
Płoskinia 

Dąbrowa dz. nr 6/6 obręb 
Dąbrowa (ogród przydomowy), 
wł. P. Krzysztof Myszka 

Zaporowo 

19 1178 dąb szypułkowy 362 25 Giedyle/ 
Płoskinia 

Giedyle, skarpa drogi 
Płoskinia-Łozy, dz. nr 47 obręb 
Giedyle, wł. Zarząd Dróg 
Powiatowych Braniewo 

Zaporowo 

20 1179 wierzba  biała 427 32 Strubno/ 
Płoskinia 

Strubno, przy drodze gruntowej 
Strubno-Wysoka Braniewska, 
dz. nr 60 obr. Strubno, wł. UG 
Płoskinia 

Zaporowo 

21 1180 dąb szypułkowy 328 25 Pielgrzymowo/ 
Płoskinia 

Pielgrzymowo, na drodze 
gruntowej, dz. nr 19/2 obr. 
Pielgrzymowo, wł. UG 
Płoskinia 
 

Zaporowo 

22 1181 dąb szypułkowy 396 27 Tolkowiec 
kolonia/ 
Płoskinia 

Tolkowiec kolonia, przy drodze 
gruntowe, dz. nr 137 a Obr. 
Tolkowiec, wł. UG Płoskinia 

Zaporowo 
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23 1182 dąb szypułkowy 396 30 Lubnowo/ 
Płoskinia 

Lubnowo, dz. nr 40 obr. 
Lubnowo,  
wł. P. Jerzy Deptuła 

Zaporowo 

24 1183 brzoza  
brodawkowata  

283 25 Robuzy/ 
Płoskinia 

Robuzy, droga gruntowa 
Robuzy-Długobór, dz. nr 116/1 
obr. Robuzy, wł. UG Płoskinia 

Zaporowo 

25 1184 dąb szypułkowy 382 28 Gm. Łukta Leśnictwo Śmieszny Kąt oddz. 
28c 

Stare Jabłonki 

26 1185 dąb szypułkowy 462 25 Gm. Łukta Leśnictwo Śmieszny Kąt oddz. 
39h 

Stare Jabłonki 

27 1186 buk pospolity 371 21 Gm. Łukta Leśnictwo Śmieszny Kąt oddz. 
51o 

Stare Jabłonki 

28 1187 sosna pospolita 315 34 Gm. Łukta Leśnictwo Śmieszny Kąt oddz. 
51k 

Stare Jabłonki 

29 1188 dąb szypułkowy 407 29 Gm. Łukta Leśnictwo Śmieszny Kąt oddz. 
51d  

Stare Jabłonki 

30 1189 dąb szypułkowy 420 28 Gm. Łukta Leśnictwo Śmieszny Kąt oddz. 
51d 

Stare Jabłonki 

31 1190 dąb szypułkowy 409 29 Gm. Łukta Leśnictwo Śmieszny Kąt oddz. 
51d 

Stare Jabłonki 

32 1191 dąb szypułkowy 496 33 Gm. Łukta Leśnictwo Perkunicha oddz. 
58h 

Stare Jabłonki 

33 1192 dąb szypułkowy 415 29 Gm. Łukta Leśnictwo Perkunicha oddz. 
58h 

Stare Jabłonki 

34 1193 dąb szypułkowy 420 29 Gm. Łukta Leśnictwo Perkunicha oddz. 
58h 

Stare Jabłonki 

35 1194 dąb szypułkowy 410 30 Gm. Łukta Leśnictwo Perkunicha oddz. 
80i 

Stare Jabłonki 

36 1195 dąb szypułkowy 474 31 Gm. Łukta Leśnictwo Perkunicha oddz. 
103k 

Stare Jabłonki 

37 1196 dąb szypułkowy 445 31 Gm. Łukta Leśnictwo Perkunicha 
oddz.104f 

Stare Jabłonki 

38 1197 dąb szypułkowy 420 33 Gm. Ostróda Leśnictwo Laski oddz. 72a Stare Jabłonki 
39 1198 lipa drobnolistna 450 30 Gm. Ostróda Leśnictwo Laski oddz. 72a Stare Jabłonki 
40 1199 świerk pospolity 300 35 Gm. 

Gietrzwałd 
Leśnictwo Draby oddz. 113 m Stare Jabłonki 

41 1200 dąb szypułkowy 385 30 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Draby oddz. 113n Stare Jabłonki 

42 1201 lipa drobnolistna 490 28 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Draby oddz. 149d Stare Jabłonki 

43 1202 buk zwyczajny 370 33 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Draby oddz. 159d Stare Jabłonki 

44 1203 dąb szypułkowy 400 32 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Draby oddz. 161c Stare Jabłonki 

45 1204 dąb szypułkowy 430 32 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Draby oddz. 190h Stare Jabłonki 

46 1205 dąb szypułkowy 410 31 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Draby oddz. 191a Stare Jabłonki 

47 1206 lipa drobnolistna 380 26 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Barduń oddz. 207d Stare Jabłonki 

48 1207 lipa drobnolistna 515 28 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Barduń oddz. 182x Stare Jabłonki 

49 1208 dąb bezszypułkowy 405 35 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Barduń oddz. 207d Stare Jabłonki 

50 1209 dąb bezszypułkowy 383 35 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Barduń oddz. 207d Stare Jabłonki 

51 1210 dąb szypułkowy 420 25 Gm. Ostróda Leśnictwo Gąsiory oddz. 301g Stare Jabłonki 
52 1211 dąb szypułkowy 283 29 Gm. 

Gietrzwałd 
Leśnictwo Białe Błota oddz. 
274c 

Stare Jabłonki 

53 1212 dąb szypułkowy 380 30 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Ostrowin oddz. 290f Stare Jabłonki 

54 1213 dąb szypułkowy 400 30 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Ostrowin oddz. 293g Stare Jabłonki 

55 1214 dąb szypułkowy 450 30 Gm. 
Gietrzwałd 

Leśnictwo Ostrowin 312h Stare Jabłonki 

56 1215 Grupowy pomnik 
przyrody „Kielary”: 
„Altana lipowa 
lewa” 9 szt. lip 
drobnolistnych, 
 
 
 
 
„Altana lipowa 
prawa” 

 
 
 

200, 196, 
140, 285, 
283, 290, 
220, 220, 

145 
 
 

220, 205, 

 
 
 

15-20 
 
 
 
 
 
 

15-20 

Kielary/ 
Stawiguda 

park podworski Kielary 
połoŜony pomiędzy wsiami Ruś 
oraz BartąŜek ok. 8 km od 
Olsztyna, nad północno-
zachodnim brzegiem Jeziora 
Kielarskiego 

Olsztyn 
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7 szt. lip 
drobnolistnych, 
oraz 
 
5poj. lip 
drobnolistnych 
 
 
 
brzoza 
brodawkowata 
 
 
grab pospolity 
dąb czerwony 
modrzew 
europejski 
jodła jednobarwna 
daglezja zielona 
tuja zachodnia 

95, 290, 
260, 195, 

170 
 

360, 420, 
350, 375, 

300 
 
 
 

235, 200, 
210 

 
225 
325 

 
230 
250 
190 

 

 
 
 
 

20 - 22,  
 
 
 
 
 

20, 20, 25 
 
 

22 
26 
 

20 
25 
15 
18 

57 1216 Grupa 6 drzew gat. 
dąb szypułkowy 

350, 550, 
390, 420, 
340, 400 

26 Gm. Sępopol Leśnictwo Graniczne, oddz. 
29a, obręb Sępopol 

Bartoszyce 

58 1217 dąb szypułkowy 320 31 Gm. Sępopol Leśnictwo Zarzecze, oddz. 
109b, obręb Sępopol  

Bartoszyce 

59 1218 aleja 7 sztuk 
modrzewi  

310-331 34 Gm. Sępopol Leśnictwo Zarzecze, oddz. 
109b, 100m na wschód od 
dębu szypułkowego w 
oddz.109b, obręb Sępopol 

Bartoszyce 

60 1219 dąb szypułkowy 520 25 Gm. 
Bartoszyce 

Leśnictwo Górzyste, oddz. 
329a, obręb Sępopol 

Bartoszyce 

61 1220 daglezja 228 35 Gm. 
Bartoszyce 

Leśnictwo Górzyste, oddz. 
338d, obręb Sępopol 

Bartoszyce 

62 1221 dąb szypułkowy 570 22 Gm. 
Bartoszyce 

Leśnictwo Łabędziowo, oddz. 
54b, obręb Bartniki 

Bartoszyce 

63 1222 dąb szypułkowy 365 30 Gm. Kolno Leśnictwo Lutry, oddz. 295i, 
obręb Bartniki 

Bartoszyce 

64 1223 dąb szypułkowy 480, 470 34 Gm. 
Bartoszyce 

Leśnictwo Dąbrówka 145Aa, 
obręb Sępopol 

Bartoszyce 

65 1224 głóg jednoszyjkowy 96  Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, skarpa przy ulicy 
Oczapowskiego, Kortowo 

------------------ 

66 1225 klon jawor 224  Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, na skraju alejki 
starodrzewia, między DS4 
aDS6 (ul. Kanafojskiego, 
Kortowo) 

------------------ 

67 1226 klon jawor 224  Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, w ciągu alejki 
starodrzewia w pobliŜu wejścia 
do DS. 6 (ul. Kanafojskiego, 
Kortowo) 

------------------ 

68 1227 klon jawor 240  Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, w ciągu alejki 
starodrzewia, na skraju parku 
oraz w szczycie DS. 6 (ul. 
Kanafojskiego, Kortowo) 

------------------ 

69 1228 2 dęby szypułkowe 196 
171 

 Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, wspólna betonowa 
donica w pobliŜu wejścia do 
DS. 4 

------------------ 

70 1229 wierzba biała 
czteropniowa 

217, 230, 
280, 300 

 Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, w pobliŜu parku w 
Kortowie, niedaleko DS. 6 

------------------ 

71 1230 topola biała 600  Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, na skraju parku 
Kortowskiego w pobliŜu DS. 9 

------------------ 

72 1231 klon zwyczajny 250  Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, na skraju trawnika 
otoczone dwiema ulicami, od 
strony południowej znajduje się 
DS. 2 

------------------ 

73 1232 jałowiec pospolity 
dwupniowy 

44 (obw. 
przy 

ziemi) 

 Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, w pobliŜu DS. 1, na 
trawniku przylegającym do 
ulicy 
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74 1233 jałowiec pospolity 
sześciopniowy 

77  (obw. 
przy 

ziemi) 

 Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, w pobliŜu DS. 1, na 
trawniku połoŜonym wyŜej od 
drogi i obsadzonym topolą z 
dwóch stron 

------------------ 

75 1234 wierzba biała 
dwupniowa 

260, 275  Olsztyn/ 
Olsztyn 

Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski, na brzegu Jez. 
Kortowskiego w pobliŜu 
pomostu 

------------------ 

76 1235 dąb szypułkowy 
„Perkunas” 

530 25 Ruciane - Nida oddz. 12f Leśnictwo KrzyŜe ca 
350 m na półn. od Leśniczówki 
Pranie przy ścieŜce dyd. 

Maskulińskie 

77 1236 dwa dęby 
szypułkowe 
„Franciszek”, 
„Bolesław” 

313 
305 

38 
35 

GiŜycko m. Gajewo, Leśnictwo Zielony 
Dwór, oddz. 20o 

GiŜycko 

78 1237 dąb szypułkowy 
„Wilhelm” 

420 25 GiŜycko m. Gajewo, Leśnictwo Zielony 
Dwór, oddz. 21a 

GiŜycko 

79 1238 2 szt. sosny 
czarnej i  
1 szt. sosny 
pospolitej o 
osobliwym 
kształcie korony 

185-188 
225 

22-26 
25 

Wydminy m. WęŜówka, Leśnictwo 
Wydminy, oddz. 140h 

GiŜycko 

80 1239 jałowiec pospolity 56 6 Kruklanki Leśnictwo Wydminy, oddz. 
90Am, Kol. Soltmany, gosp. 
p.p. Lewandowskich 

GiŜycko 

81 1240 Ŝywotnik 
nibyolbrzymi (Tuja 
plicatoides) 

142 24 Ryn Kol. Rudówka, Leśnictwo 
Rudówka, oddz. 660i 

GiŜycko 

82 1241 dąb bezszypułkowy 635 33 GiŜycko m. Skrzypy, Leśnictwo 
Sterławki Wlk., oddz. 745i 

GiŜycko 

83 1242 dąb bezszypułkowy 550 26 GiŜycko m. Skrzypy, Leśnictwo 
Sterławki Wlk., oddz. 745c 

GiŜycko 

84 1243 lipa drobnolistna 550 23 GiŜycko m. Skrzypy, Leśnictwo 
Sterławki Wlk., oddz. 746c 

GiŜycko 

85 1244 dąb bezszypułkowy 460 25 GiŜycko m. Skrzypy, Leśnictwo 
Sterławki Wlk., oddz. 744j 

GiŜycko 

86 1245 dąb bezszypułkowy 470 20 GiŜycko przy drodze Doba-Kronowo, 
Leśnictwo Sterławki Wlk., oddz. 
502a 

GiŜycko 

87 1246 jesion wyniosły 380 28 GiŜycko m. Kronowo, Leśnictwo 
Sterławki Wlk., oddz. 505c 

GiŜycko 

88 1247 wiąz pospolity 270 30 Orzysz m. Rząśniki, Leśnictwo 
Rząśniki, oddz. 406b 

GiŜycko 

89 1248 jesion wyniosły 250 27 Orzysz m. Rząśniki, Leśnictwo 
Rząśniki, oddz. 408b 

GiŜycko 

90 1249 
 

świerk pospolity 280 33 Orzysz m. Pianki, Leśnictwo Pianki, 
oddz. 335d 

GiŜycko 

91 1250 Aleja 10 szt. 
jarząbu 
szwedzkiego 
(szpaler) 

190-270 11-13 Orzysz Leśnictwo Rząśniki, na granicy 
oddz. 324f-h 

GiŜycko 

92 1251 olsza czarna 290 26 Orzysz Leśnictwo Pianki, oddz. 255g GiŜycko 
93 1252 dąb szypułkowy 330 22 Orzysz Leśnictwo Góra, oddz. 308c GiŜycko 
94 1253 Grupa 6 szt. lip 

drobnolistnych 
290-370 23-27 Orzysz Leśnictwo Pianki, oddz. 371j GiŜycko 

95 1254 dąb szypułkowy 390 25 Orzysz Leśnictwo Pianki, oddz. 304f, 
b. os. Stoczek 

GiŜycko 

96 1255 Grupa 4 szt. dębu 
szypułkowego 

410, 420, 
440, 470 

25, 30, 22, 
24 

Orzysz Leśnictwo Pianki, oddz. 269a GiŜycko 

97 1256 Grupa 6 szt. 
jesionu wyniosłego 

235-285 26-27 Orzysz Leśnictwo Pianki, oddz. 333g i 
367b 

GiŜycko 
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1686 

UCHWAŁA Nr XVI/249/04 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 23 stycznia 2004 r. 

 

w sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści przedsi ębiorców uruchamiaj ących po raz pierwszy działalno ść 

gospodarcz ą na terenie gminy Orzysz i zatrudniaj ących nie mniej ni Ŝ 5 osób. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, z poz. zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. .U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84; z poz. zmianami ) - Rada Miejska 
w Orzyszu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 

budynki i ich części, budowle i grunty będące własnością 
przedsiębiorców uruchamiających po raz pierwszy 
działalność gospodarczą na terenie Gminy Orzysz 
spełniających warunki w niniejszej uchwale. 

 
2. Zwolnieniem z ust. 1 objęte są jedynie 

nieruchomości przedsiębiorców związane z 
prowadzeniem przez nich działalnością gospodarczą. 

 
§ 2. 1. Zwolnienie przewidziane w § 1 uchwały 

przysługuje przedsiębiorcom zatrudniającym nie mniej niŜ 
pięciu mieszkańców Gminy Orzysz i utrzymają ten stan 
zatrudnienia przez okres co najmniej trzech lat. 

 
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi 

pomoc publiczną, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i 
nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców 
(Dz. U. Nr 141, poz.1177). 
 

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 i 2 uchwały 
przysługuje przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2-3 
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.), 
który to przedsiębiorca utworzył jednostkę organizacyjną i 
uruchomił działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Orzysz po dniu 1 stycznia 2002 r. 

 
2. Zwolnienie to przyznawane jest na indywidualny 

wniosek przedsiębiorcy na okres 3 lat poczynając od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym rozpoczęto działalność. Wniosek o zwolnienie 
przedsiębiorca zobowiązany jest złoŜyć w terminie trzech 
miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w ust. 1 i w § 2 ust. 1. 

 
3. Wniosek powinien zawierać informacje wymagane 

przez ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach 
dopuszczalności i nadzoru pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) oraz 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 
r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie 
pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań 
o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków 
publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 1656). 

 
4. Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie zwolnienia jest 

ponawiany w kaŜdym następnym roku podatkowym 
objętym zwolnieniem. 

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 moŜe być 
udzielone tylko i wyłącznie raz, na rzecz konkretnie 
oznaczonego przedsiębiorcy. 

 
2. W przypadku udzielenia zwolnienia przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną prowadzącą ewidencjonowaną 
działalność gospodarczą i pozostającą równocześnie w 
związku małŜeńskim, przysługuje ono tylko jednemu z 
małŜonków. Zwolnienie to nie przysługuje drugiemu 
małŜonkowi w przypadku zmiany organizacyjno-prawnej 
prowadzonej działalności. 

 
3. W przypadku udzielenia zwolnienia przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną prowadzącą ewidencjonowaną 
działalność gospodarczą, nie przysługuje ono, gdy w 
wyniku zmiany organizacyjno-prawnej prowadzonej 
działalności po raz pierwszy uruchamia działalność 
gospodarczą krewny lub powinowaty do drugiego stopnia 
przedsiębiorcy korzystającego wcześniej ze zwolnienia, o 
którym mowa w § 1 uchwały. 
 

§ 5. Ustala się następujące warunki uzyskania 
zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały: 

- przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od 
nieruchomości; 

- przedsiębiorca nie posiada zaległości podatkowych 
wobec Gminy Orzysz; 

- udokumentowanie przez przedsiębiorcę, Ŝe utworzył 
nie mniej niŜ 5 stanowisk pracy; 

- utworzona przez przedsiębiorcę jednostka 
organizacyjna znajduje się na terenie Gminy Orzysz. 

 
§ 6. Za utworzenie stanowiska pracy uwaŜa się 

zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na okres co 
najmniej 1 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 
§ 7. 1. Ilość utworzonych stanowisk pracy ustala się na 

podstawie potwierdzonych: 
  1) kserokopii umów o pracę, 
  2) kserokopii miesięcznych deklaracji i dowodów 

opłacania składek ZUS (składanych zgodnie z 
przepisami o „ubezpieczeniu społecznym). 

 
2. Kserokopie miesięcznych deklaracji i dowodów 

opłacania składek  ZUS, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
przedsiębiorcy są zobowiązani przedkładać organowi 
podatkowemu w terminie 20 dni od zakończenia kaŜdego 
kwartału kalendarzowego. 

 
§ 8. Po spełnieniu wszystkich warunków 

przedsiębiorca korzysta z pełnego zwolnienia od podatku 
od nieruchomości.  

 
§ 9. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w 

przypadku: 
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- likwidacji w trakcie roku podatkowego, objętego 
zwolnieniem, jednego lub więcej stanowisk pracy, z 
tytułu utworzenia których uzyskał zwolnienie, 

- zlikwidowania prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

 
§ 10. 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu 

uzyskanego zwolnienia od podatku od nieruchomości 
wraz z odsetkami w przypadku złoŜenia nieprawdziwych 
danych mających wpływ na przyznanie zwolnienia, a 
takŜe w razie wykorzystywania udzielonej pomocy 
niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

 
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w 

ust. 1 stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. 
zm.). 

 
3. Kwota stanowiąca zwrot pomocy wraz z odsetkami 

podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
 

§ 11. Przedsiębiorca, który otrzyma pomoc, której 
wartość, łącznie z pomocą udzieloną w ciągu kolejnych 
trzech lat poprzedzających dzień tego udzielenia, 
przekracza kwotę będącą równowartością 100 tyś. EURO, 
moŜe uzyskać pomoc regionalną w formie zwolnienia od 
podatku od nieruchomości, na podstawie § 1 niniejszej 
uchwały z przeznaczeniem na tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem Ŝe: 

- nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane 
przez co najmniej 5 lat, 

- łączna wartość tej pomocy dla jednego 
przedsiębiorcy,  a  takŜe pomocy  w  innych  formach  

 
 
 
 

oraz innych źródeł przeznaczonej na tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, 
nie moŜe przekroczyć maksymalnej intensywności 
pomocy regionalnej, ustalonej w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w 
sprawie dopuszczalnej pomocy regionalnej dla 
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544), 

- przy obliczaniu wielkości pomocy regionalnej na 
tworzenie nowych miejsc pracy uwzględnia się 
wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę 
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników, rozumianych jako koszty płacy brutto 
pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe 
płatności związane z zatrudnieniem. 

 
§ 12. Zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu 

tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną 
inwestycją nie mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący 
działalność w sektorach, o których mowa w art. 14 ustawy 
o pomocy publicznej. 

 
§ 13. Przyjmuje się program pomocy regionalnej dla 

przedsiębiorców na terenie gminy Orzysz w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXIX/270/01 Rady 

Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości, z tym 
zastrzeŜeniem , Ŝe przedsiębiorcy zachowują prawo do 
zwolnień podatkowych nabytych na podstawie tej 
uchwały. 

 
§ 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Wasilewski 

 
 

1687 
UCHWAŁA Nr XXIV/187/04 

Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 
zmieniaj ąca uchwał ę Rady Miejskiej w Dobrym Mie ście w sprawie okre ślenia zasad i trybu umarzania wierzytelno ści 
jednostek organizacyjnych Gminy Dobre Miasto z tytu łu nale Ŝności pieni ęŜnych, udzielania innych ulg w spłacaniu 

tych nale Ŝności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
 

Na podstawie art. 11 „a" ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm. z 2002 
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 
214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Dz. U. Nr 80, 
poz. 717; Nr 162, poz. 1568) oraz art. 34 „a" ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. 
Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 
391, Nr 65, poz. 594; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 
1851; Nr 96, poz. 874; z 2001 r. Dz. U. Nr 88, poz. 961; z 
2002 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i z 2004 r. Dz. U. Nr 19, 
poz. 177 Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
§ 1. UŜyte w § 2 pkt 2 i 5, § 5 pkt 1, § 8 pkt 2 i 4, § 10, 

§ 11, § 13 uchwały Nr XIII/108/99 Rady Miejskiej w 
Dobrym Mieście w sprawie określenia zasad i trybu 
umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych 
Gminy Dobre Miasto z tytułu naleŜności pienięŜnych, 
udzielania innych ulg w spłacaniu tych naleŜności oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych słowa „Zarząd 

Miasta" zastępuje się słowem „Burmistrz", uŜytym w 
odpowiednim przypadku. 

 
§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1 wprowadza się 

następujące zmiany: 
- § 11 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„wniosek dłuŜnika wraz dokumentami uzasadniającymi 
wystąpienie lub wniosek składany przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadkach 
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 umorzenie moŜe 
nastąpić z inicjatywy wierzyciela. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Dobrego Miasta. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Tusiński 
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1688 

UCHWAŁA Nr XIV/54/04 

Rady Miejskiej w Mikołajkach 

z dnia 4 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie cz ęściowej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

umarzania wierzytelno ści samorz ądowych jednostek z tytułu nale Ŝności pieni ęŜnych, do których nie stosuje si ę 

przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udziela nia innych ulg w spłacaniu tych nale Ŝności, a tak Ŝe organów 

do tego uprawnionych. 

 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 z późn. zm./ Rada Miejska w Mikołajkach 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W § 3 ust. 2 dodaje się pkt. c w brzmieniu: 

 
- z urzędu w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta 

Mikołajki. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Mikołajki. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Gawliński 

 
 
 
 

1689 

UCHWAŁA Nr XI/87/04 

Rady Gminy w Baniach Mazurskich 

z dnia 9 lipca 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia trybu post ępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne podm iotom nie zaliczanym do 

sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczen ia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadani a, do 

których nie ma zastosowania ustawa o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 
roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w 
Baniach Mazurskich uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku 
zwane dalej podmiotami, mogą otrzymywać dotację z 
budŜetu gminy na realizację zadań własnych gminy na 
zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, nie mogą 

wynikać z ustawy o poŜytku publicznym i o wolontariacie. 
 
§ 2. Wykaz zadań oraz wysokość środków 

przeznaczonych na ich realizację określa Rada Gminy w 
uchwale budŜetowej na dany rok. 

 
§ 3. 1. Po podjęciu uchwały budŜetowej na dany rok 

Wójt Gminy publikuje zadania i kwoty dotacji ustalone w 
budŜecie gminy na ich realizację przez podmioty, o 
których mowa w § 1. 

 

2. Wójt ogłasza otwarty konkurs ofert. 
 
3. Ogłoszenie powinno zawierać informację o: 

 
  1) rodzaju zadania, 
 
  2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na 

realizację zadania, 
 
  3) zasadach przyznawania dotacji, 
 
  4) terminie i warunkach realizacji zadania, 
 
  5) terminie składania ofert, 
 
  6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze 

oferty. 
 

4. Wykaz zadań, o których mowa w ust. 1, umieszcza 
się: 
 
  1) na tablicach ogłoszeń, 
 
  2) w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134   Poz. 
 

- 7198 - 

§ 4. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, składają 
oferty na realizację zadań o charakterze publicznym. 

 
2. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

 
  1) pełną nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o 

realizację zadania, 
 
  2) informacje dotyczące statusu prawnego podmiotu oraz 

wiarygodności merytorycznej i finansowej 
potwierdzonej odpowiednimi dokumentami, 

 
  3) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z opisem i 

charakterystyką: 
 

a) nazwę i sposób realizacji zadania, 
 
b) termin realizacji zadania, 
 
c) liczbę osób objętych zadaniem, 
 
d) całkowitą wartość zadania wynikającą ze 

szczegółowej kalkulacji wraz z podaniem kwoty 
dotacji oraz wskazaniem innych źródeł 
finansowania zadania, 

 
  4) oświadczenie, w którym podmiot deklaruje, Ŝe: 
 

a) ma wiedzę i doświadczenie oraz pracowników 
zdolnych wykonać zadanie, posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, 

 
b) jego sytuacja finansowa zapewnia wykonanie 

zadania, 
 
c) nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

 
3. Oferta wykonania zadania powinna być zgodna z 

zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonanie 
zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

 
4. Oferty składane są w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem „Dotacje na wykonanie zadań własnych gminy” 
w sekretariacie Urzędu Gminy Banie Mazurskie, ul. 
Konopnickiej 26. 
 

§ 5. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem 
konkursu w oparciu o zasady powszechności, jawności, 
uczciwej konkurencji i pisemności postępowania na 
wykonanie zadania przeprowadza powołana przez Wójta 
Gminy komisja. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty podlega 
zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 

 
3. Oferta nie spełniająca warunków określonych w § 4 

ust. 2 podlega odrzuceniu. 
 
4. Przy rozpatrywaniu ofert o realizację zadania 

uwzględnia się w szczególności: 
 
  1) przedstawioną kalkulację kosztów zadania, 
 
  2) ocenę moŜliwości realizacji zadania przez 

składającego ofertę, 
 
  3) ocenę wykonania zadań zleconych przez oferenta w 

okresie poprzednim - jeśli takie były - w zakresie 
rzetelności i terminowości ich realizacji oraz 
rozliczenia przeznaczonych na ten cel środków. 

 

5. Postępowanie o udzielenie dotacji podmiotom 
ubiegającym się o realizację zadań własnych gminy jest 
jawne. 

 
6. W przypadku, kiedy na konkurs ofert wpłynie tylko 

jedna waŜna oferta, o jej przyjęciu rozstrzyga Wójt Gminy. 
 
7. Z prowadzonego postępowania sporządza się 

protokół zawierający dokumentację podstawowych 
czynności związanych z postępowaniem. 

 
8. Wójt Gminy zawiadamia zainteresowane podmioty o 

wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o wyborze 
oferenta, zadaniach i kwotach dotacji na ich realizację 
ustalonych w budŜecie. 

 
9. Umowa na wykonanie zadania własnego gminy 

powinna w szczególności określać: 
 
  1) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania, 
 
  2) wysokość dotacji celowej przyznanej podmiotowi na 

wykonanie zadania, 
 
  3) zasady kontroli wykonywanego zadania, 
 
  4) sposób rozliczenia dotacji celowej, 
 
  5) zasady rozliczenia nie wykorzystanej części dotacji. 
 

§ 6. 1. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu 
umowy na rachunek bankowy podmiotu. 

 
2. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do 

przedkładania Wójtowi Gminy okresowego rozliczenia ze 
sposobu wykorzystania dotacji w okresach kwartalnych od 
15 dnia miesiąca po upływie kwartału, a za cały rok 
budŜetowy do 30 stycznia następnego roku. 

 
3. Podmiot otrzymujący dotacje nie moŜe wykorzystać 

środków przeznaczonych na realizację zadania na inne 
cele niŜ określone w umowie. 

 
4. Dotacja nie wykorzystana bądź wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem w danym roku budŜetowym 
podlega zwrotowi w terminie do 15 stycznia roku 
następnego. 

 
5. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do 

przedłoŜenia sprawozdania z realizacji zleconego zadania 
w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania lub w 
terminie określonym w umowie. 
 

§ 7. 1. Wójt Gminy kontroluje podmiot, któremu zlecił 
realizację zadania. 

 
2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu 

Gminy. 
 
3. Zakres kontroli obejmuje: 

 
  1) wykonanie zadania zgodnie z umową, 
 
  2) udokumentowanie realizowanego zadania, 
 
  3) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z 

budŜetu gminy. 
 

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 
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5. Podmiot jest zobowiązany do usunięcia wszystkich 
nieprawidłowości wykazanych w trakcie kontroli w 
wyznaczonym terminie. 

 
6. W przypadku, kiedy podmiot nie usunie 

stwierdzonych nieprawidłowości, Wójt Gminy moŜe 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim 
wypadku dotacja przekazana na realizację zadania 
podlega zwrotowi do budŜetu miasta w ciągu 14 dni. 

 
§ 8. Wójt Gminy w rocznym sprawozdaniu z 

wykonania budŜetu przedstawi dane o realizacji zadań, na 
które udzielona została dotacja z budŜetu gminy. 
 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIV/179/01 Rady Gminy 
Banie Mazurskie z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie 

trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 
zadania. 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Józef Łukaszewicz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1690 

UCHWAŁA Nr XVI/96/04 

Rady Gminy Kalinowo 

z dnia 30 sierpnia 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawni eniach szkół 

publicznych, w których realizowany jest obowi ązek szkolny lub obowi ązek nauki. 

 

Na podstawie art. 90 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 
67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, 
Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 
1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, 
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1320, Nr 120, 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, 
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 
984, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 137, 
poz. 1304, Nr 128, poz. 1176, Nr 203, poz. 1966) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji 

udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach 
szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek 

szkolny lub nauki, wpisanych w ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych Gminy Kalinowo, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kalinowo. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Bezdziecki 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XVI/96/04 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 30 sierpnia 2004 r. 

 
Tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych n iepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publiczn ych, w 

których realizowany jest obowi ązek szkolny lub obowi ązek nauki. 
 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
 
  1) szkole niepublicznej - naleŜy przez to rozumieć 

niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, 

 
  2) organie prowadzącym szkołę - naleŜy przez to 

rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą 
szkołę niepubliczną, 

 
  3) organie dotującym - naleŜy przez to rozumieć organ 

udzielający dotacji, tj. Gminę Kalinowo. 
 

2. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy na wniosek 
organu prowadzącego szkołę, który do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji złoŜy go do 
organu dotującego tj. Gminy Kalinowo. 

 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać: 

 
  1) planowaną liczbę uczniów, w okresie od 1 stycznia do 

31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w roku 
kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotację, 

 
  2) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 67, poz.329 z póŜn. zm.), 

 
  3) zobowiązanie do informowania o zmianach 

zachodzących w liczbie uczniów, 
 
  4) numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być 

przekazywana dotacja. 
 

4. Dotacji udziela się po stwierdzeniu przez organ 
dotujący: 
 
  1) zgodności ze stanem faktycznym okoliczności 

podanych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, 
 
  2) aktualnej liczby uczniów. 
 

5. Dotacja udzielana jest szkole niepublicznej na 
kaŜdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej 
na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Kalinowo i przeznaczona jest na dofinansowanie 
działalności bieŜącej dotowanej szkoły. 

 
6. Do czasu ustalenia przez Ministra Finansów 

wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 
naleŜnej Gminie Kalinowo danym roku budŜetowym, 
dotacji udziela się w wysokości obowiązującej w roku 
poprzednim. 

 
7. Organ dotujący przekazuje dotację na rachunek 

wskazany przez   wnioskodawcę, w dwunastu częściach 
w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca, pod 
warunkiem uzyskania za poprzedni miesiąc 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 8. 

 
8. Organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje 

organowi dotującemu - nie później niŜ w ciągu 10 dni po 
upływie kaŜdego miesiąca - rozliczenie otrzymanych 
części dotacji zgodnie ze wzorem sprawozdania 
ustalonym przez Wójt Gminy Kalinowo. 

 
9. Części dotacji wypłacane są w wysokości określonej 

iloczynem: kwota dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia 
miesięcznie naleŜna dotowanej szkole pomnoŜona przez 
liczbę jej uczniów. 

 
10. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, 

Ŝe faktyczna liczba uczniów jest inna niŜ liczba uczniów, 
według której wypłacono część dotacji, kolejna część 
dotacji korygowana jest o róŜnicę między wypłaconą a 
naleŜną częścią dotacji. 

 
11. W terminie do 31 stycznia roku następującego po 

roku, w którym udzielana była dotacja, organ dotujący 
przekazuje organom prowadzącym szkoły informację o 
naleŜnej i faktycznie przekazanej dotacji. 

 
12. W przypadku róŜnicy między naleŜną a faktycznie 

przekazaną szkole dotacją organ prowadzący szkołę 
obowiązany jest zwrócić nadpłaconą kwotę dotacji lub 
organ dotujący przekazać naleŜne wyrównanie. 

 
13. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 

liczby uczniów. 
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1691 

UCHWAŁA Nr XIX/113/04 

Rady Gminy w Kolnie 

z dnia 31 sierpnia 2004 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, okre ślenia inkasenta i wysoko ści wynagrodzenia 

za inkaso. 

 

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, Nr 
160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 
11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, 
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315, 
z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 
475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 
1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 
1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660, Nr 228, poz. 
2255 i 2256, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 
68, poz. 623 oraz Nr 91, poz. 868) i 6b ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, 
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, 
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 
108, poz. 681 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1680, Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 
6 ust. 9, art. 14 pkt 3, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 
96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 
200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 
880 i 884 oraz Nr 96, poz. 959) oraz art. 66 ust. 9 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2000 r. Nr 
56, poz. 679, Nr 86, poz. 958, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. 

Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 i z 2002 r. Nr 25, 
poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1682, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 
1966, Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 93, 
poz. 894) Rada Gminy w Kolnie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. § 2 pkt 3 uchwały Nr III/17/02 Rady Gminy w 

Kolnie z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa, określenia inkasenta i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso /Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. Nr 173, poz. 2523 i z 2003 r. Nr 46, poz. 624/ 
otrzymuje brzmienie: 
„Aleksandra Labarzewska-Kominki”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
w Kolnie. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Budek 

 

 
 

1692 
UCHWAŁA Nr XIX/114/04 

Rady Gminy w Kolnie 
z dnia 31 sierpnia 2004 r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Gminnego O środka Kultury w Kolnie. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 , 
z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 
96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96) 
Rada Gminy w Kolnie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie, 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/84/2000 Rady 
Gminy w Kolnie z dnia 30 maja 2000 r., zmienionym 
uchwałą Nr VII/47/03 Rady Gminy w Kolnie z dnia 28 
kwietnia 2003 r., wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1) § 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 
      „§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie zwany dalej 

„Ośrodkiem” działa na podstawie niniejszego statutu 
oraz: 
  1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 , z 
2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. 
Nr 11, poz. 96), 

  2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568). 

2. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury i 
podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Organizatora. 
3. Ośrodek swoją działalnością obejmuje obszar 
Gminy Kolno. 
4. Ośrodek posiada osobowość prawną.”; 

  2) w § 2 ust. 3 skreśla się. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
w Kolnie. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Budek 
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1693 

UCHWAŁA Nr XXII/166/04 

Rady Gminy Mr ągowo 

z dnia 31 sierpnia 2004 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Mr ągowie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Mr ągowo 
uchwala, co nast ępuje: 

 
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mrągowie, stanowiącym załącznik do 
Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XV/114/03 z dnia 30 
grudnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany: 
  1)  w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Kierownik Ośrodka otrzymuje od Wójta Gminy 
upowaŜnienie do wydawania decyzji 
administracyjnych z zakresu pomocy społecznej."; 

  2)  w § 8 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5) podejmuje decyzje administracyjne w zakresie 
zadań pomocy społecznej zleconych gminie oraz 

zadań własnych na podstawie upowaŜnienia 
udzielonego przez Wójta Gminy." 

  3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W skład Ośrodka wchodzą stanowiska pracy: 
Kierownik Ośrodka -   1 etat, 
Główny Księgowy  -   1 etat, 
Pracownicy socjalni -   3 etaty, 
Referent d/s księgowości + kasjer - 1 etat, 
Stanowisko  pracy  d/s dodatków mieszkaniowych - 
1 etat, 
Stanowiska pracy d/s świadczeń rodzinnych -2 etaty, 
Obsługa GOPS - sprzątaczka - 1/2 etatu. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ludwik Dawid 
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UCHWAŁA Nr XXI/153/04 

Rady Gminy Szczytno 
z dnia 2 wrze śnia 2004 r. 

 
w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej w Wawroch ach, Szkoły Podstawowej w Rudce, Szkoły Podstawowej 

im. K. I. Gałczy ńskiego w Lipowcu, Szkoły Podstawowej w Olszynach, Gim nazjum Publicznego w Lipowcu oraz 
Gimnazjum Publicznego w Olszynach. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 
r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. 
U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 
496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. 
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 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; z 2001 r. Nr 111, 
poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, 
Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 
2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 
1304, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 
145, poz. 1532) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Obwód Szkoły Podstawowej w Wawrochach 

rozszerza się o miejscowości: Młyńsko. 
 
2. Obwód Szkoły Podstawowej w Rudce rozszerza się 

o miejscowości: Lipnik. 
 

3. Obwód Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego 
w Lipowcu rozszerza się o miejscowości: śytkowizna. 

 
4. Obwód Szkoły Podstawowej w Olszynach rozszerza 

się o miejscowości: Wikno. 
 
5. Obwód Gimnazjum Publicznego w Lipowcu 

rozszerza się o miejscowości: Młyńsko, Lipnik, 
śytkowizna. 

 
6. Obwód Gimnazjum Publicznego w Olszynach 

rozszerza się o miejscowości: Wikno. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Szczytno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy Szczytno 
Wiesław Jan Gołąb 
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UCHWAŁA Nr XXI/156/04 

Rady Gminy Szczytno 

z dnia 2 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia dla dróg gminnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Szczytno. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 
41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (D. U z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 - jednolity tekst z późn. zm.) oraz art. 
40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 838 z 
późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona 
dróg dotyczące: 
 
  1) prowadzenia robot w pasie drogowym, 
 
  2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, 

 
  3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów 

budowlanych nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
lub reklam, 

 
  4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w 

celach innych niŜ wymienione w pkt 1-3. 
 

§ 2. 1. Zajęcie 1 m² powierzchni jezdni pasa 
drogowego dróg gminnych, o którym mowa w pkt 1 i 4 
ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień 
zajęcia: 
  1) przy zajęciu jezdni do 20 % - 0,60 zł; 
 
  2) przy zajęciu  jezdni pow. 20 % do 50 % szerokości - 

1,00 zł; 
 
  3) przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia 

jezdni  - 2,00 zł. 
 

2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się takŜe do 
poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i 
autobusowych, ścieŜek rowerowych i ciągów pieszych. 

 
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych 

w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za kaŜdy dzień zajęcia 
1 m² pasa drogowego w wysokości  - 0,40 zł. 

 
4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niŜ 24 

godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 
1 dzień. 
 
 
 
 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ustala 
się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni 
pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut 
poziomy umieszczonego urządzenia: 
 
  1) poza terenem zabudowanym - 4 zł; 
 
  2) w obszarze zabudowanym - 8 zł; 
 
  3) na drogowym obiekcie inŜynierskim - 16 zł. 
 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 
1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym. 

 
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych 

stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby 
miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

 
4. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 

obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam 
ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1 m² 
powierzchni: 
 
  1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu 

handlowego lub usługowego; 
 

a) poza terenem zabudowanym - 0,20 zł; 
 
b) na terenie zabudowanym w miejscowościach - 

0,40 zł; 
 
  2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych 

obiektów  - 0,15 zł; 
 
  3) reklamy; 

a) umieszczonej nad obiektem, w którym prowadzona 
jest działalność gospodarcza, zawierającej 
wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, 
godzinach otwarcia i nazwiska właściciela, której 
powierzchnia nie przekracza 1 m²  - 0,20 zł; 

b) w pozostałych przypadkach  - 0,50 zł. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy Szczytno 
Wiesław Jan Gołąb 
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INFORMACJA 

Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki w sprawie decyzji z dnia 8 września 2004 r.  

Nr OGD-4210-122(9)/2004/IV/SK 

o zatwierdzeniu taryfy dla ciepła sporz ądzonej przez 

Wspólne Przedsi ębiorstwo „Promex” T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. ja wna z siedzib ą w Pruszczu Gda ńskim. 

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iŜ na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w 
związku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1504 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne”, na wniosek Wspólnego Przedsiębiorstwa „Promex” T. 
Ciarkowski, M. Czechowski Sp. jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ww. Wnioskodawcę. 

 
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 8 września 2004 r. 

wydał decyzję Nr OGD-4210-122(9)/2004/IV/SK o zatwierdzeniu taryfy dla ciepła opracowaną przez Wspólne 
Przedsiębiorstwo „Promex” T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. jawna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. 

 
W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, Ŝe Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 

ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października  2000 r. w 
sprawie szczegółowych  zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, 
poz. 1053). Bazowe ceny i stawki opłat zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na podstawie 
zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym 
pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Przy ustalaniu bazowych cen i stawek opłat 
Przedsiębiorstwo uwzględniło równieŜ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 pkt 2 rozporządzenia 
taryfowego). 

 
W cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją uwzględnione zostały współczynniki 

korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, w wysokości adekwatnej do moŜliwości poprawy 
efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo 
działalności koncesjonowanej w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu współczynników korekcyjnych Xw 
uwzględniono przede wszystkim wzrost kosztów paliwa oraz kosztów jego transportu, a takŜe koszty modernizacji i rozwoju. 

 
Okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego, który jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy ustalono do 

dnia 30 listopada 2005. 
 

Z upowaŜnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 
DYREKTOR 

Północnego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 
Mirosława Szatybełko-Połom 

Gdańsk, 8 września 2004 r. 
 
 
 
 
 
 

WSPÓLNE  PRZEDSIĘBIORSTWO  „PROMEX” 
T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. J. 

83-000 Pruszcz Gdański ul. Zastawna 1 
REGON: 190877879: NIP 593-10-08-242 

 
 

TARYFA  DLA  CIEPŁA 
/wyciąg – część wspólna i województwo warmińsko-mazurskie/ 

 
 

Wrzesień 2004 r. 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 134   Poz. 
 

- 7205 - 

Spis tre ści. 
 
I. CZĘŚĆ 1. Objaśnienia pojęć i skrótów uŜywanych w taryfie. 
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III. CZĘŚĆ 3. Podział odbiorców na grupy. 
 
IV. CZĘŚĆ 4. Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat. 
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Część 1. Objaśnienia poj ęć i skrótów u Ŝywanych w taryfie. 
 
1. UŜyte w taryfie poj ęcia  oznaczaj ą: 

 
  1) ustawa  - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 

oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), 
 
  2) rozporz ądzenie taryfowe  - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń  w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), 
 
  3) rozporz ądzenie przył ączeniowe  - rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 
167, poz. 1751), 

 
  4) wytwórca i dystrybutor ciepła  - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych 

źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach lub zakupionego od innego 
przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Wspólne Przedsiębiorstwo „PROMEX” T. Ciarkowski, M. Czechowski Sp. J. w 
Pruszczu Gdańskim ul. Zastawna 1, zwane dalej: „PROMEX”, 

 
  5) odbiorca  - kaŜdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 

energetycznym, 
 
  6) źródło ciepła  - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do wytwarzania ciepła, 
 
  7) lokalne źródło ciepła  - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze w tym 

obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW, 
 
  8) sieć ciepłownicza  - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŜące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł 

ciepła do obiektów, naleŜące do przedsiębiorstwa energetycznego, 
 
  9) przył ącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek 

zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z obiektem, 
 
  10) węzeł cieplny  - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła 

dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych, 
 
  11) grupowy w ęzeł cieplny  - węzeł cieplny obsługujący więcej niŜ jeden obiekt, 
 
  12) warunki obliczeniowe  - obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w 

której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 
 
  13) instalacja odbiorcza  - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do transportowania ciepła lub ciepłej wody 

z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie, 
 
  14) zewnętrzna instalacja odbiorcza  - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z 

obiektem, 
 
  15) obiekt  - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 
 
  16) układ pomiarowo rozliczeniowy  - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń słuŜących do pomiaru ilości i 

parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleŜności z tytułu dostarczania ciepła, 
 
  17) liczba punktów pomiarowych  - łączną liczbę układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach do 

węzłów cieplnych oraz urządzeń, których wskazania stanowią podstawę do określenia udziału poszczególnych 
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odbiorców w kosztach ciepła dostarczonego do grupowych węzłów cieplnych, obsługujących obiekty więcej niŜ jednego 
odbiorcy, 

 
  18) moc cieplna  - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła lub odebrana od 

tego nośnika w ciągu godziny, 
 
  19) zamówiona moc cieplna  - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym 

obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla: 
 

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w 
pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie, 

 
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym 

obiekcie, 
 
c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi 

i wymaganiami technologicznymi. 
 

UŜywane w taryfie skróty oznaczaj ą: 
 
  1) źródło nr 11 -  rejonowe źródło ciepła zlokalizowane w Morągu, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla 

kamiennego i oleju opałowego, 
 
  2) źródło nr 12  - lokalne źródło ciepła KL-1 zlokalizowane w Morągu, w którym ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego, 
 
  3) źródło nr 13  - lokalne źródło ciepła KL-2 zlokalizowane w śabim Rogu gmina Morąg, w którym ciepło pochodzi ze 

spalania oleju opałowego, 
 
  4) źródło nr 14  - rejonowe źródło ciepła KL-3 zlokalizowane w miejscowości Słonecznik gmina Morąg, w którym ciepło 

pochodzi ze spalania oleju opałowego, 
 
  5) źródło nr 15  - lokalne źródło ciepła KL-4 zlokalizowane w gminie Morąg, w których ciepło pochodzi ze spalania koksu i 

węgla kamiennego, 
 
  6) źródło nr 16  - rejonowe źródło ciepła K-1 zlokalizowane w Miłakowie, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla 

kamiennego, 
 
  7) źródło nr 17 -  rejonowe źródło ciepła K-6 zlokalizowane w Miłakowie, w którym ciepło pochodzi ze spalania węgla 

kamiennego, 
 
  8) źródło nr 18 -  rejonowe źródło ciepła K-8 zlokalizowane w Miłakowie, w którym ciepło pochodzi ze spalania gazu 

ziemnego, 
 
  9) źródło nr 19  - lokalne źródło ciepła K-9 zlokalizowane w Miłakowie, w którym ciepło pochodzi z zuŜycia energii 

elektrycznej. 
 

Część 2. Zakres działalno ści gospodarczej zwi ązanej z zaopatrzeniem w ciepło. 
 

PROMEX prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w 
zakresie: 
 

• wytwarzania ciepła z dnia 21 września 1998 r. Nr WCC/69/384/U/2/98/BK, zmienionej decyzjami: z dnia 7 lutego 
2001 r. Nr WCC/69A/384/W/3/2000/RW, z dnia 18 marca 2002 r. Nr WCC/69B/384/W/3/2002/MJ, z dnia 24 lutego 
2003 r. Nr WCC/69C/ 384/W/OGD/2003/JG, z dnia 16 grudnia 2003 r. Nr WCC/69D/384/W/OGD/2003/SK oraz z 
dnia 7 września 2004 r. Nr WCC/69E/384/W/OGD/2004/DJ, 

 
• przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 21 września 1998 r. Nr PCC/76/384/U/2/98/BK, zmienionej decyzjami: z dnia 7 

lutego 2001 r. Nr PCC/76A/384/W/3/2001/RW, z dnia 18 marca 2002 r. Nr PCC/76B/384/W/3/2002/MJ oraz z dnia 
24 lutego 2003 r. Nr PCC/76C/384/W/OGD/2003/JG. 

 
 

Część 3. Podział odbiorców na grupy. 
 
3.1 Podział odbiorców na grupy. 

 
• Grupa W 1.2.8.1 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 11,  dostarczane jest do obiektów poprzez 

sieć ciepłowniczą dzierŜawioną i eksploatowaną przez PROMEX, 
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• Grupa W 1.2.8.2  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 11,  dostarczane jest do obiektów poprzez 
sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, dzierŜawione i eksploatowane przez PROMEX, 

 
• Grupa W 1.2.8.3  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 11,  dostarczane jest do obiektów poprzez 

sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne dzierŜawione i eksploatowane przez PROMEX oraz zewnętrzne instalacje 
odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane, 

 
• Grupa W 1.2.8.4 - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 11,  dostarczane jest do obiektów poprzez 

sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, dzierŜawione i 
eksploatowane przez PROMEX, 

 
• Grupa W 1.2.9  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 14,  dostarczane jest do obiektów poprzez 

sieć ciepłowniczą dzierŜawioną i eksploatowaną przez PROMEX, 
 

• Grupa W 1.2.10    - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 16, dostarczane jest do obiektów poprzez 
sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzną instalację odbiorczą za tym węzłem, dzierŜawione i 
eksploatowane przez PROMEX, 

 
• Grupa W 1.2.11  - odbiorcy, którym ciepło w sezonie grzewczym, wytwarzane w źródle ciepła nr  16, dostarczane 

jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą za tym węzłem, 
które są dzierŜawione i eksploatowane przez PROMEX. Poza sezonem grzewczym, ciepło wytwarzane w źródle 
ciepła nr 18, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, dzierŜawioną i eksploatowaną przez 
PROMEX, 

 
• Grupa W 1.2.12  - odbiorcy, którym ciepło w sezonie grzewczym, wytwarzane w źródle ciepła nr  16, dostarczane 

jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny, dzierŜawione i eksploatowane przez PROMEX 
oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tym węzłem, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców. Poza 
sezonem grzewczym ciepło wytwarzane w źródle ciepła nr 19 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji 
odbiorczych w obiektach, 

 
• Grupa W 1.2.13 - odbiorcy, którym ciepło w sezonie grzewczym, wytwarzane w źródle ciepła nr 16, dostarczane jest 

do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowy węzeł cieplny, które są  dzierŜawione i eksploatowane przez 
PROMEX oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tym węzłem, stanowiące własność i eksploatowane przez 
odbiorców. Poza sezonem grzewczym, ciepło wytwarzane w źródle ciepła nr 18 jest dostarczane bezpośrednio do 
instalacji odbiorczych w obiektach, 

 
• Grupa W 1.2.14  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 16, dostarczane jest do obiektów siecią 

ciepłowniczą dzierŜawioną i eksploatowaną przez PROMEX. 
 

Część 4. Rodzaje oraz wysoko ść bazowych cen i stawek opłat. 
 
4.1 Bazowe ceny i stawki opłat: 

 
w ujęciu netto: 

 
Stawka opłaty miesi ęcznej za 

zamówion ą moc ciepln ą Stawka opłaty za ciepło Grupa 
odbiorców 

zł/MW/m-c zł/GJ 
W 1.1.4 6347,85 29,43 
W 1.1.5 15563,72 48,56 
W 1.1.6 10608,80 47,01 
W 1.1.8 8906,39 37,78 

 
Cena za zamówioną moc 

cieplną 
zł/MW 

Stawka opłaty stałej za 
usługi przesyłowe  

zł/MW 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

zł/punkt pomiarowy Grupa 
odbiorców 

roczna rata 
miesięczna 

Cena 
ciepła 
zł/GJ 

Cena 
nośnika 
ciepła 
zł/m3 roczna 

rata 
miesięczn

a 

Stawka opłaty 
zmiennej za usługi 

przesyłowe 
zł/GJ roczna 

rata 
miesięczn

a 
W 1.2.8.1 84398,53 7033,21 21,39 3,82 11231,49 935,96 3,19 84,00 7,00 
W 1.2.8.2 84398,53 7033,21 21,39 3,82 23007,17 1917,26 6,45 84,00 7,00 
W 1.2.8.3 84398,53 7033,21 21,39 3,82 25921,85 2160,15 6,69 84,00 7,00 
W 1.2.8.4 84398,53 7033,21 21,39 3,82 32059,26 2671,61 9,46 84,00 7,00 
W 1.2.9 85897,31 7158,11 45,56 7,85 10597,28 883,11 3,45 84,00 7,00 
W 1.2.10 77806,40 6483,87 21,00 4,30 13178,12 1098,18 5,21 84,00 7,00 
W 1.2.11 91578,13 7631,51 21,69 4,43 19547,78 1628,98 5,50 84,00 7,00 
W 1.2.12 97149,13 8095,77 24,36 0,00 16098,72 1341,56 6,28 84,00 7,00 
W 1.2.13 84470,20 7039,19 21,77 0,00 12295,40 1024,62 4,77 84,00 7,00 
W 1.2.14 45951,16 3829,27 22,02 0,00 13887,19 1157,26 5,57 84,00 7,00 
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w ujęciu brutto*: 
 

Stawka opłaty miesi ęcznej za 
zamówion ą moc ciepln ą Stawka opłaty za ciepło Grupa 

odbiorców 
zł/MW/m-c zł/GJ 

W 1.1.4 7744,38 35,90 
W 1.1.5 18987,74 59,24 
W 1.1.6 12942,74 57,35 
W 1.1.8 10865,80 46,09 

 
Cena za zamówioną moc 

cieplną  
zł/MW 

Stawka opłaty stałej 
za usługi przesyłowe 

zł/MW 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

zł/punkt pomiarowy Grupa 
Odbiorców 

roczna rata 
miesięczna 

Cena 
ciepła 
zł/GJ 

Cena 
nośnika 
ciepła 
zł/m3 roczna rata 

miesięczna 

Stawka opłaty 
zmiennej za 

usługi przesył 
zł/GJ roczna 

rata 
miesięczn

a 
W 1.2.8.1 102966,21 8580,52 26,10 4,66 13702,42 1141,87 3,89 102,48 8,54 
W 1.2.8.2 102966,21 8580,52 26,10 4,66 28068,75 2339,06 7,87 102,48 8,54 
W 1.2.8.3 102966,21 8580,52 26,10 4,66 31624,66 2635,38 8,16 102,48 8,54 
W 1.2.8.4 102966,21 8580,52 26,10 4,66 39112,30 3259,36 11,54 102,48 8,54 
W 1.2.9 104794,72 8732,89 55,58 9,58 12928,68 1077,39 4,21 102,48 8,54 
W 1.2.10 94923,81 7910,32 25,62 5,25 16077,31 1339,78 6,36 102,48 8,54 
W 1.2.11 111725,32 9310,44 26,46 5,41 23848,29 1987,36 6,71 102,48 8,54 
W 1.2.12 118521,94 9876,84 29,72 0,00 19640,44 1636,70 7,66 102,48 8,54 
W 1.2.13 103053,64 8587,81 26,56 0,00 15000,39 1250,04 5,82 102,48 8,54 
W 1.2.14 56060,42 4671,71 26,86 0,00 16942,37 1411,86 6,80 102,48 8,54 

* uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 % 
 

4.2 W przypadku, gdy odbiorca udostępnia PROMEX-owi pomieszczenia węzła cieplnego, na zasadach określonych w 
odrębnej umowie, stawki opłat za usługi przesyłowe dla odbiorców zasilanych z tego węzła wylicza się według następującego 
wzoru: 
 

Ospw  = B x (O s x Ngppw  + Oz  x Qgppw  + Kpw) : Ngppw 

Ozpw = (1 – B) x(O s x Ngppw  + Oz x Qgppw  + Kpw) : Qgppw 

 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
 
Ospw   stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla odbiorców zasilanych z danego węzła cieplnego uwzględniającą opłaty 

z tytułu najmu pomieszczenia tego węzła [zł/MW], 
 
Ozpw stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla odbiorców zasilanych z danego węzła uwzględniającą opłaty z 

tytułu najmu pomieszczenia tego węzła [zł/GJ], 
 
B wskaźnik udziału opłat stałych za usługi przesyłowe w łącznych opłatach za te usługi, uwzględniony w kalkulacji 

stawek opłat dla grupy taryfowej, do której zaliczony jest odbiorca udostępniający pomieszczenie węzła cieplnego, 
 
OS określoną w taryfie stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczony jest 

odbiorca udostępniający pomieszczenia węzła cieplnego, na zasadach ustalonych w odrębnej umowie [zł/MW], 
 
Ngppw zamówioną moc cieplną przez odbiorców zasilanych z węzła cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które 

PROMEX wnosi opłatę z tytułu jego udostępnienia, na zasadach ustalonych w odrębnej umowie, według stanu na 
ostatni dzień roku kalendarzowego, poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy [MW], 

 
Oz określoną w taryfie stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczony 

jest odbiorca udostępniający pomieszczenie węzła cieplnego, na zasadach określonych w odrębnej umowie [zł/GJ], 
 
Qgppw  ilość ciepła sprzedanego w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy, odbiorcom 

zasilanym z węzła cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu, za które PROMEX wnosi opłatę z tytułu jego 
udostępnienia, na zasadach określonych w odrębnej umowie [GJ], 

 
Kpw planowane do poniesienia przez PROMEX roczne koszty (opłaty) z tytułu udostępnienia przez odbiorcę pomieszczenia 

węzła cieplnego, na zasadach określonych w odrębnej umowie [zł]. 
 

4.3 Bazowe stawki opłat za przył ączenie do sieci:  
 
4.3.1 Promex nie planuje przyłączenia nowych odbiorców do sieci, zatem taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie 

do sieci ciepłowniczej. 
 
4.3.2 W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej, stawki opłat za 

przyłączenie do sieci będą kalkulowane na podstawie moŜliwie najniŜszych nakładów rzeczowo – finansowych, niezbędnych 
do wykonania tego przyłączenia, zgodnie z zasadami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów, w tym w 
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szczególności z uwzględnieniem przy ich ustalaniu przepisów art. 7 ust. 5 i 6 ustawy oraz zasady minimalizacji kosztów i 
ochrony interesów odbiorców. 

 
Część 5. Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
 
5.1 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego, 
 
5.2 W przypadkach: 

 
  a) niedotrzymania przez PROMEX standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców 

warunków umowy, 
 
  b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
 
  c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 
 
  d) nielegalnego poboru ciepła, 
 
stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 
 

Część 6. Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek op łat. 
 

6.1 Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie PROMEX wprowadza do stosowania nie wcześniej niŜ po upływie 14 
dni i nie później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
6.2 KaŜdorazowo o zmianie cen i stawek opłat odbiorcy zostaną poinformowani pisemnie w terminie co najmniej 14 dni 

przed datą ich obowiązywania. 
Właściciel 
Marek Czechowski 

 
 

1697 

INFORMACJA 

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OGD-4210-139(4)/2004/281/III/DJ 

z dnia 22 wrze śnia 2004 r. 

 

 
Na wniosek Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie z dnia 8 września 2004 r., na podstawie art. 155 i art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.),w związku z art. 30 i art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 22 września 2004 r. Nr OGD–4210-139(4)/2004/281/III/DJ odmówił 
zmiany swojej wcześniejszej decyzji z dnia 16 maja 2003 r. Nr OGD–820/281-A/7/2003/III/BP, w zakresie wydłuŜenia okresu 
stosowania bazowych cen i stawek opłat, zawartych w trzeciej taryfie dla ciepła zatwierdzonej ww. decyzją. Po 
przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku Prezes URE uznał, iŜ nie znajduje on uzasadnienia, albowiem został 
złoŜony przez Przedsiębiorstwo w dniu 10 września 2004 r., a zatem w dniu, kiedy obowiązuje juŜ nowe rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), które weszło w Ŝycie z dniem 9 września 2004 r. Zgodnie z 
przepisem § 45 ust. 1 ww. rozporządzenia, zamieszczonego w rozdziale 5 „Przepisy przejściowe i końcowe”,  taryfy 
przedsiębiorstw energetycznych, obowiązujące przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, obowiązują do dnia 
okre ślonego w decyzjach  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzaj ących te taryfy . Zatem przedmiotowa taryfa 
obowiązuje do dnia określonego w decyzji zatwierdzającej, tj. do dnia 30 września 2004 r. W związku z powyŜszym Prezes 
URE nie znalazł podstaw do przedłuŜenia okresu obowiązywania taryfy. 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upowa Ŝnienia 
DYREKTOR 

Północnego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 
Mirosława Szatybełko-Połom 

Gdańsk, dnia 22 września 2004 r. 
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1698 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 27 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wysoko ści wska źnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni u Ŝytkowej 

budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów z najduj ących si ę na obszarze województwa warmi ńsko-

mazurskiego, na okres od 1 pa ździernika 2004 r. do 31 marca 2005 r.: 

 

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) ogłasza się wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 
m2 powierzchni uŜytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze województwa 
warmińsko-mazurskiego, na okres od 1 października 2004 r. do 31 marca 2005 r.: 
 
1.  Powiat bartoszycki  - 2070 zł. 
2.  Powiat braniewski  - 2070 zł. 
3.  Powiat działdowski  - 2070 zł. 
4.  Powiat elbląski  - 2070 zł. 
5.  Powiat ełcki   - 2070 zł. 
6.  Powiat giŜycki   - 2070 zł. 
7.  Powiat gołdapski  - 2070 zł. 
8.  Powiat iławski   - 2070 zł. 
9.  Powiat kętrzyński  - 2070 zł. 
10. Powiat lidzbarski  - 2070 zł. 
11. Powiat mrągowski  - 2070 zł. 

12. Powiat nidzicki  - 2070 zł. 
13. Powiat nowomiejski  - 2070 zł. 
14. Powiat olecki   - 2070 zł. 
15. Powiat olsztyński  - 2070 zł. 
16. Powiat ostródzki  - 2070 zł. 
17. Powiat piski   - 2070 zł 
18. Powiat szczycieński  - 2070 zł. 
19. Powiat węgorzewski  - 2070 zł. 
20. Elbląg miasto na prawach powiatu - 2070 zł. 
21. Olsztyn miasto na prawach powiatu - 2301 zł. 

 
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


