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1800 

UCHWAŁA Nr XV/138/04 

Rady Gminy Łukta 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

 

w sprawie zwolnie ń od podatku od nieruchomo ści w Gminie Łukta.  

 

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, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, 162, poz. 1568) oraz art. 7 ust. 3 z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. Nr 9, poz. 84, z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.  
Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy Łukta uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na 
warunkach określonych w niniejszej uchwale grunty, 
budynki, budowle lub ich część zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 
 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 przyznaje się 
na udokumentowany wniosek podatnika. 
 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
podmioty prowadzące działalność określoną w § 1 ust. 1 
niniejszej uchwały, którzy zrealizowali na terenie Gminy 
inwestycje polegające na uruchomieniu działalności 
produkcyjnej i usługowej oraz stworzyli nowe miejsca 
pracy. 
 

2. Ustala się 10% obniŜkę stawki podatku od 
nieruchomości za kaŜde nowo utworzone miejsce pracy, 
w części dotyczącej podatku od prowadzonej działalności 
gospodarczej.* 
 

3. Podmioty, które utworzą do 10 nowych miejsc 
pracy będą korzystały z obniŜenia stawki podatku w ciągu 
3 lat - roczna kwota zwolnienia do 20 tys. zł.* 

 

4. Podmioty, które utworzą od 11 do 30 miejsc pracy 
będą korzystały z obniŜenia stawki podatku w ciągu 4 lat - 
roczna kwota zwolnienia do 30 tys. zł.* 

 
5. Podmioty, które utworzą od 31 do 50 miejsc pracy 

będą korzystały z obniŜenia stawki podatku w ciągu 5 lat - 
roczna kwota zwolnienia do 40 tys. zł.* 

 
6. Podmioty, które utworzą ponad 50 miejsc pracy 

będą korzystały z obniŜenia stawki podatku w ciągu 6 lat - 
roczna kwota zwolnienia do 50 tys. zł.* 
 

§ 3. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 udziela się 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym został złoŜony wniosek o zwolnienie, określony 
w §1 ust. 2 uchwały. 
 

2. Przez rok przysługiwania zwolnień rozumie się rok 
kalendarzowy, z zastrzeŜeniem ust. 3. 

 
3. JeŜeli prawo do zwolnienia podatnik nabył w ciągu 

roku to zwolnienie to ustala się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy przysługiwania zwolnienia. 

 
4. W przypadku poszerzenia działalności zwolnienie 

od podatku obejmuje tylko nową inwestycję, tj. nowo 
nabyte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub 
ich części.  
 

§ 4. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 są udzielane 
pod warunkiem, Ŝe: 
 

1) nowe miejsca pracy zostały utworzone w ciągu 3 lat 
od zakończenia inwestycji, 
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2) utworzenie nowych miejsc pracy w ilości: 

 
a) do 10 będzie utrzymane przez okres 3 lat od dnia 

udzielenia zwolnienia, 
 
b) od 11 do 30 będzie utrzymane przez okres 4 lat 

od dnia udzielenia zwolnienia, 
 
c) od 31 do 50 będzie utrzymane przez okres 5 lat 

od dnia udzielenia zwolnienia, 
 
d) powyŜej 50 będzie utrzymane przez okres 6 lat 

od dnia udzielenia zwolnienia, 
 

3) działalność gospodarcza związana z daną 
inwestycją będzie prowadzona przez okresy 
zwolnienia o których mowa w pkt 2. 

 
2. W przypadku utraty warunków uprawniających do 

zwolnienia, podatnik jest obowiązany powiadomić 
pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do 
zwolnienia. 

 
3. Nie spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 

powoduje utratę zwolnienia z dniem 1 stycznia roku, w 
którym utracono to prawo. 

 
4. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia są 

zobowiązani do zapłaty naleŜnego podatku wraz z 
odsetkami. 

 
5. W czasie korzystania ze zwolnienia podatnik moŜe 

wnioskować o zmianę okresu zwolnienia w granicach 
określonych w ust. 1 pkt 2. 
 

§ 5. Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany 
jest do złoŜenia na piśmie organowi podatkowemu w 
terminie do 31 stycznia roku następującego po roku 
udzielenia ulgi udokumentowanej informacji dotyczącej: 
 

- poziomu zatrudnienia za poszczególne miesiące w 
kaŜdym roku zwolnienia pracowników zatrudnionych 
w Gminie Łukta, 

 
- kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników tj. 

płacy brutto pracowników powiększonej o wszystkie 
obowiązkowe płatności związane z ich 
zatrudnieniem, 

 
- wielkości oraz przeznaczenia pomocy publicznej 

uzyskanej przez podatnika w ciągu kolejnych 3 lat. 
 

§ 6. 1. Przez utworzenie nowych miejsc pracy rozumie 
się przyrost netto miejsc pracy i utrzymanie tego przyrostu 
w kaŜdym roku  zwolnienia. 
 

2. Warunkiem uznania za utworzenie nowych miejsc 
pracy jest zatrudnienie osób bezrobotnych z terenu gminy 
Łukta na podstawie umów o pracę. 

 
3. Przyrost netto zatrudnia w kaŜdym roku zwolnienia 

przyjmuje się jako przyrost po przeliczeniu na pełne etaty. 
 

§ 7. Zwolnienia o których mowa w § 1 są pomocą 
publiczną i udzielanie ich następuje z uwzględnieniem 
przepisów regulujących warunki dopuszczalności i 
nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 
 

§ 8. 1. Pomoc w postaci zwolnienia dla jednego 
przedsiębiorcy udzielona będzie do kwoty, której wartość 
łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w róŜnych 
formach oraz z róŜnych źródeł bez względu na 
przeznaczenie tej pomocy w ciągu kolejnych trzech lat 
poprzedzających dzień udzielania pomocy nie przekroczy 
kwoty będącej równowartością 100 tys. EURO. 
 

2. Uchwała niniejsza nie przewiduje moŜliwości 
udzielenia pomocy publicznej w górnictwie węgla, 
hutnictwie Ŝelaza i stali oraz w transporcie. 
 

§ 9. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
 

1)  poziomie zatrudnienia – naleŜy przez to rozumieć 
przeciętny stan zatrudnienia w poszczególnych 
miesiącach liczony metodą średniej arytmetycznej ze 
stanów dziennych, 

 
2) przedsiębiorcach i działalności gospodarczej – 

naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorców i 
działalność gospodarczą, o której mowa w ustawie z 
dnia 19 listopada 1999 roku  – Prawo Działalności 
Gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. 
zm.). 

 
§ 10. Traci moc uchwała Nr XII/102/99 Rady Gminy w 

Łukcie z dnia 26 października 1999 roku w sprawie 
wprowadzenia obniŜonych stawek podatku od 
nieruchomości.   
   

§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Cezara Wojno-Stańczyc 

 
 
__________ 
* Kolegium RIO w Olsztynie stwierdziło niewa Ŝność  
   – uchwała Nr XXIV/157/04 z dnia 20 wrze śnia 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 145  Poz.  
 

- 7758 -

1801 

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 ustaw) 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. l. 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 wŜycie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 
Wiesław Jan Gołąb 

 
 
 
 
 
 

1802 

UCHWAŁA Nr XXI/136/04 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 22 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczow ą, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 96  
ust. 4, w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze 
zmianami) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc 
rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane 
pod warunkiem zwrotu w części lub całości kwoty zasiłków 

lub wydatków na pomoc rzeczową stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały. 

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

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Remigusz Karpiński 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXI/136/04  
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 22 września 2004 r. 

 
Zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczow ą, zasiłki celowe i okresowe 

 
§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust 1 ustawy o 
pomocy społecznej, moŜe być przyznana pomoc 
rzeczowa, zasiłek okresowy i zasiłek celowy pod 
warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub 
wydatków na pomoc rzeczową. 

 
§ 2. 1. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty 

zasiłków okresowych i zasiłków celowych podlegają 
zwrotowi: 
 

a) w części - od osób i rodzin, których dochód osoby 
samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie 
lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe 
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej i jednocześnie nie przekracza 200% tego 
kryterium, 

 
b) w całości - od osób i rodzin, których dochód osoby 

samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie 
lub dochód rodziny przekracza 200% kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej. 

 
2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty 

zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części 
wydatków poniesionych na pomoc rzeczową jest 
uzaleŜniona od procentowo określonej wysokości 
posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z 
poniŜszą tabelą: 
 

 
Wysoko ść zwrotu wydatków okre ślona w % % dochodu osoby lub rodziny wg kryterium ustalonego  zgodnie 

z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Osoby samotnie gospodaruj ące Osoby w rodzinie 
powyŜej 100 do 120 5 10 
powyŜej 120 do 130 10 20 
powyŜej 130 do 140 20 40 
powyŜej 140 do 150 40 60 
powyŜej 150 do 170 60 70 
powyŜej 170 do 200 70 80 
powyŜej 200 100 100 
 

§ 3. 1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków 
celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową moŜe nastąpić jednorazowo lub w ratach. 

 
2. Pracownik socjalny pomocy społecznej na 

podstawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) ustala 
sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby i rodziny 
ubiegającej się o świadczenia zwrotne i wnioskuje, w 
jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi. 

 
3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, 

zasiłków celowych i wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej 
jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub 
wysokość rat i terminy ich zwrotu ustala się kaŜdorazowo 
w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu 
świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, 
rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin 
ubiegających się o przyznanie świadczenia. 

 
4. Zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków 

celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową dokonuje się w sposób wskazany w decyzji 
administracyjnej, o której mowa w ust. 3. 

 
5. W przypadku nie zwrócenia wydatków w terminach 

ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w 
ust. 3, naleŜności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 

 
§ 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeŜeli 

Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w 
całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki 
udzielanej pomocy, osoba upowaŜniona do wydawania 
decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy 
o pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego 
lub osoby zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania 
takiego zwrotu. 

  
§ 5. MoŜliwości i zakres udzielenia pomocy rzeczowej i 

świadczeń pienięŜnych podlegających zwrotowi uzaleŜnia 
się od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 
budŜecie gminy w ramach realizacji zadań własnych z 
zakresu pomocy społecznej.  
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1803 

UCHWAŁA Nr XXI/137/04  

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia 22 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłat ności za usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 

opieku ńcze oraz zasad całkowitego lub cz ęściowego zwolnienia od opłat, jak równie Ŝ trybu ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  
Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska w Gołdapi 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się szczegółowe warunki przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowe warunki całkowitego lub 
częściowego zwolnienia od opłat, jak równieŜ trybu ich 
pobierania, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

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

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Remigiusz Karpiński 

 

 
Załącznik  
do Uchwały Nr XXI/137/04 
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia 22 września 2004 r.  

 
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatno ści za usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze oraz 

szczegółowe warunki cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tr yb ich pobierania 
 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 
zaspokojeniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w 
miarę moŜliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

  
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z 
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. 

 
§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 

opiekuńcze przysługują: 
  

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest 
jej pozbawiona; 

  
2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a 

rodzina, a takŜe wspólnie niezamieszkujący 

małŜonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 
zapewnić. 

 
§ 3. Świadczenia usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na 
wniosek osób wymienionych w art. 50 ust. 1 i ust. 2 
ustawy o pomocy społecznej, jej przedstawiciela 
ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, jak 
równieŜ z urzędu na wniosek pracownika socjalnego; w 
oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza domowego 
oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

 
§ 4. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w 
miejscu zamieszkania ponoszą opłatę, w zaleŜności od 
posiadanego dochodu miesięcznego. Wysokość jest 
uzaleŜniona od procentowo określonej wysokości 
posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z 
poniŜszą  tabelą: 
 

 
Wysoko ść ponoszonej odpłatno ści za 1 godzin ę usług w zł % dochodu osoby lub osoby 

w rodzinie Odpłatno ść osobie samotnej za 
jedną godz. usługi w zł 

Odpłatno ść osobie samotnie 
gospodaruj ącej za jedn ą godz. 

usługi w zł 

Odpłatno ść osobie w rodzinie za 
jedną godz. usługi w zł 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyŜej 100% – 150% 1,21 1,56 2,43 
powyŜej 150% – 200% 1,56 2,43 2,79 
powyŜej 200% – 250% 2,43 2,79 3,49 
powyŜej 250% – 300% 2,79 3,49 4,35 
powyŜej 300% 3,49 4,35 5,24 
 

§ 5. W przypadku zmiany kryteriów ustawowych 
dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie zmienia 

się kryterium dochodu, od którego zaleŜy % odpłatności 
za 1 godzinę usługi. 
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§ 6. Z odpłatności, o której mowa w § 4 mogą być 
zwolnione całkowicie jedynie osoby samotne, obłoŜnie 
chore, nie posiadające osób zobowiązanych do 
alimentacji. O zwolnieniu z odpłatności decyduje 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast pełną 
odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby 
korzystające z tej pomocy, w przypadku gdy zamieszkują 
z rodziną, a członkowie rodziny nie pracują zarobkowo. 

 
§ 7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli 

Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w 
całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 

nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki 
udzielanej pomocy, osoba upowaŜniona do wydawania 
decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy 
o pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego 
lub osoby zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania 
takiego zwrotu. 

 
§ 8. NaleŜność za świadczone usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie pobierana za 
kaŜdy miesiąc, z dołu do 10-go następnego miesiąca, 
naliczana przez Kierownika Sekcji Opiekunek Domowych 
na podstawie kart pracy opiekunek. 
 

 
 
 
 
 

1804 

UCHWAŁA Nr XXVI/122/04 

Rady Gminy Ostróda  

z dnia 27 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek opłaty za zaj ęcie pasa drogowego na terenie Gmina Ostróda. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, 
poz. 838, Nr 86, poz. 958, Nr 12, poz. 136, Dz. U. z  
2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz. U. z 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, Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, 
poz. 2124, Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy 
Ostróda, na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami mchu 
drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w 
celach innych niŜ wymienione w pkt 1-3. 

 
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o 

którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeŜeniem ust. 2, 
ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień 
zajęcia: 

1) chodnika - 2,00 zł; 
2) jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok 

postojowych; 
i autobusowych - 4,00 zł; 

3) jezdni powyŜej 20% do 50% szerokości - 6,00 zł; 
4) jezdni powyŜej 50% do 100% szerokości - 10,00 zł; 
5) pozostałych elementów pasa drogowego – 1,00 zł. 

 
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych na 

prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy 

rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w ust. 
l1podlegają obniŜeniu o 50 %. 
 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w 
§ 1 pkt 2, z zastrzeŜeniem § 2 ust. 2, ustala się 
następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy 
umieszczanego urządzenia: 
  1) w jezdni - 50,00 zł; 
  2) poza jezdnią - 30,00 zł. 
 

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami mchu drogowego ustala się stawkę opłaty za 
kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości 2,00 zł. 
 

2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w 
pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za kaŜdy 
dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości 1,00 zł. 

 
3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę 

opłaty określonej w ust. 2 podwyŜsza się o 100%. 
 
§ 5. Zwalnia się z pobierania opłat za zajęcie pasa 

drogowego inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez 
Gminę Ostróda. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Ostróda. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda i w poszczególnych 
sołectwach Gminy Ostróda. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Nowakowski 
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1805 
UCHWAŁA Nr XVII/103/04 

Rady Gminy Barciany 

z dnia 29 wrze śnia 2004 r. 

 

 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunal nej i Mieszkaniowej w Barcianach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. a oraz art. 40 ust. 2, pkt 
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IV/82/99 Rady Gminy 
Barciany z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie zmiany 
Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Barcianach wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w załączniku wyŜej wymienionej uchwały w § 4 ust. 2 

pkt 4 ppkt c skreśla się słowo „ciepłej wody”, 
 

2) w rozdziale III i IV w § 5 ust. 2 i 6 oraz w § 7 i w § 8 
ust. 3 słowo „zarząd” zmienia się na słowo „Wójt”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Ryszard Karkut 

 

 
 
 
 

1806 

UCHWAŁA Nr XXVIII/198/04 

Rady Miejskiej w W ęgorzewie 

z dnia 29 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w W ęgorzewie Nr XXX/254/98 z dnia 26 lutego 1998 r. w spra wie zasad 

sprzeda Ŝy domów, lokali mieszkalnych i u Ŝytkowych na terenie Gminy W ęgorzewo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 
220, Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002, Nr 113, 
poz. 984, Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. 2002,  
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717, Dz. U. 
2003, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 2004, Nr 102, poz. 1055, 
Dz. U. 2004 Nr 116, poz. 1203, Dz.. U. Nr 2004 Nr 167, 
poz. 1759) oraz art. 68 ust 2 i 2a ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst 
jednolity (Dz. U. 2000 r., Nr 46, poz. 543, Dz. U. 2000 r., 
Nr 6, poz. 70, Dz. U. 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Dz. U. 
2001 r., Nr 154, poz. 1800, Dz. U. 2002 r., Nr 25, poz. 
253, Dz. U. 2002 r., Nr 74, poz. 676, Dz. U. 2002 r.,  
Nr 126, poz. 1070, Dz. U. 2002 r., Nr 113, poz. 984, Dz. 
U. 2002 r., Nr 130, poz. 1112, Dz. U. 2002 r., Nr 200, poz. 
1682, Dz. U. 2002, Nr 240, poz. 2058, Dz. U. 2002, Nr 25, 
poz. 253, Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 127, Dz. U. 2003 r., 
Nr 1, poz. 15, Dz. U. 2003 r., Nr 240, poz. 2053, Dz. U. 
2003, Nr 80, poz. 720, Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 721, Dz. 
U. 2003, Nr 80, poz. 717, Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568, 
Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 874, Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 
1152, Dz. U. 2003, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. 2003,  
Nr 217, poz. 2124, Dz. U. 2004, Nr 6, poz. 39, Dz. U. 
2004, Nr 19, poz. 177, Dz. U. 2004, Nr 91, poz. 870, Dz. 

U. 2004, Nr 92, poz. 880, Dz. U. 2004, Nr 141, poz. 1492) 
Rada Miejska w Węgorzewie uchwala,  co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Węgorzewie  
Nr XXX/254/98 z dnia 26 lutego 1998 r. w § 1 pkt 15 
otrzymuje brzmienie:  
„Kwota równa udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, 
podlega zwrotowi, jeŜeli nabywca nieruchomości 
stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc 
od dnia jej nabycia, zbył nieruchomość lub wykorzystał ją 
na inne cele niŜ mieszkalne. Nie dotyczy to zbycia na 
rzecz osoby bliskiej, pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego i Skarbem Państwa”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Węgorzewa. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Iwaniuk 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 145  Poz.  
 

- 7763 -

1807 

UCHWAŁA Nr XXVIII/200/04 

Rady Miejskiej w W ęgorzewie 

z dnia 29 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowych  zasad wydawania i cofania zezwole ń na prowadzenie 

sprzeda Ŝy napojów alkoholowych przeznaczonych do spo Ŝycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda Ŝy oraz 

kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 
220, Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002, Nr 113, 
poz. 984, Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. 2002,  
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717, Dz. U. 
2003, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 2004, Nr 102, poz. 1055, 
Dz. U. 2004 Nr 116, poz. 1203, Dz.. U. Nr 2004 Nr 167, 
poz. 1759) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, zm. Dz. U. 2002 r. Nr 167, poz. 1372, Dz. 
U. 2002 r. Nr 128, poz. 1401, Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 
719, Dz. U. 2003 r. Nr 122, poz. 1143, Dz. U. 2004 r.  
Nr 29, poz. 257, Dz. U. 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Dz. U. 
2004 Nr 152, poz. 1597) Rada Miejska w Węgorzewie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/127/97 Rady 
Miejskiej w Węgorzewie z dnia 21 marca 1997 r. w 
sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania 
zezwoleń na prowadzenie sprzedaŜy napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia na miejscu lub 
poza miejscem sprzedaŜy oraz kontroli przestrzegania 
zasad obrotu tymi napojami. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Aleksander  Iwaniuk 

 
 

1808 

UCHWAŁA Nr XXVIII/201/04 

Rady Miejskiej w W ęgorzewie 

z dnia 29 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad usytuowania na tereni e Gminy W ęgorzewo miejsc sprzeda Ŝy i podawania napojów 

alkoholowych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 
220, Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002, Nr 113, 
poz. 984, Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. 2002,  
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717, Dz. U. 
2003, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. 2004, Nr 102, poz. 1055, 
Dz. U. 2004 Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 2004 Nr 167, 
poz. 1759) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, zm. Dz. U. 2002 r. Nr 167, poz. 1372,  
Dz. U. 2002 r. Nr 128, poz. 1401, Dz. U. 2003 r. Nr 80, 
poz. 719, Dz. U. 2003 r. Nr 122, poz. 1143, Dz. U. 2004 r.  
Nr 29, poz. 257, Dz. U. 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Dz. U. 
2004 Nr 152, poz. 1597) Rada Miejska w Węgorzewie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Punkt sprzedaŜy lub sprzedaŜy i podawania 
napojów alkoholowych nie moŜe być zlokalizowany na 
terenie zakładów opieki zdrowotnej i społecznej oraz na 
terenie Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji w 
Węgorzewie. 

 

2. Zakaz, o którym jest mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 
uchwały nie dotyczy sprzedaŜy lub sprzedaŜy i podawania 
napojów alkoholowych w Węgorzewskim Centrum Kultury 
i Promocji, pod warunkiem zawieszenia działalności 
merytorycznej w tym czasie. 
 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XII/91/99 Rady Miejskiej w 
Węgorzewie z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad usytuowania na terenie Miasta i 
Gminy Węgorzewo miejsc sprzedaŜy napojów 
alkoholowych oraz warunków sprzedaŜy tych napojów 
oraz uchwałę Nr XXVI/207/2000 Rady Miejskiej w 
Węgorzewie z dnia 15 czerwca 2000 r. o zmianie  ww. 
uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Węgorzewa. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Aleksander  Iwaniuk 
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1809 
UCHWAŁA Nr V/25/04 

Rady Gminy Markusy 

z dnia 30 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunal nemu w Markusach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ 
Rada Gminy w Markusach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Markusach, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Traci moc uchwała Rady Gminy w Markusach 

Nr XII/98/99 z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w 
Markusach. 

 

2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Markusach Nr 
VI/22/02 z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie zmian w 
Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach. 

 
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Zaskalski 

 

 
Załącznik  
do Uchwały Nr V/25/04 
Rady Gminy w Markusach 
z dnia 30 września 2004 r. 

 
STATUT 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Markusach  
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Gminny Zakład Komunalny w Markusach zwany 

dalej Zakładem działa na podstawie: 
 

1) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z 
późn. zm./ oraz przepisów wykonawczych do tej 
ustawy, 

 
1) uchwały Nr X/86/99 Rady Gminy w Markusach z 

dnia 20 października 1999 roku, 
 
2) niniejszego statutu. 

 
§ 2. 1. Gminny Zakład Komunalny działa na zasadzie 

zakładu budŜetowego i ma siedzibę w Markusach. 
 

2. Zakład jest jednostką wyodrębnioną organizacyjne, 
odpłatnie wykonuj wyodrębnione zadania i pokrywającą 
koszty swojej działalności z przychodów własnych z 
zastrzeŜeniami określonymi w ustawie o finansach 
publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 
 

§ 3. 1. Terenem działania Zakładu jest teren gminy 
Markusy. 
 

2. Zakład moŜe świadczyć takŜe usługi dla odbiorców 
/osób fizycznych i prawnych/ spoza terenu gminy. 
 
 
 
 
 

Rozdział II 
Przedmiot działania 

 
§ 4. Podstawowym zadaniem Zakładu jest 

gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Markusy, a 
w szczególności: 
 

1) utrzymanie, bieŜąca konserwacja obiektów i 
urządzeń wodociągowych stanowiących własność 
komunalną gminy Markusy, 

 
2) zaopatrzenie w wodę, 
 
3) utrzymanie, bieŜąca konserwacja kotłowni i sieci 

ciepłowniczej stanowiącej własność gminy Markusy 
oraz zaopatrzenie w energię cieplną obiektów 
przyłączonych do sieci, 

 
4) utrzymanie czystości w miejscach publicznych oraz 

organizacja wywozu nieczystości stałych i płynnych z 
terenu gminy Markusy, 

 
5) utrzymanie letnie i zimowe gminnych dróg, ulic, 

mostów i placów, 
 
6) eksploatacja i utrzymanie w naleŜytym stanie 

technicznym gminnego wysypiska śmieci, 
 
7) utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji 

wodnych w odpowiednim stanie technicznym i 
zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 
8) prowadzenie Gminnego Magazynu 

Przeciwpowodziowego, 
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9) utrzymanie studni publicznych, 
 
10) eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków i 

sieci kanalizacyjnej, 
 
11) naprawa i konserwacja instalacji wodno-

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 
 
12) świadczenie innych usług posiadanym sprzętem. 
 

Rozdział III 
Organizacja Zakładu 

 
§ 5. 1. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt 

Gminy Markusy. Zwierzchnikiem słuŜbowym Dyrektora 
Zakładu jest Wójt Gminy Markusy. 
 

2. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje 
go na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego mu przez Wójta Gminy Markusy. 

 
3. Dyrektor Zakładu zgodnie z przepisami prawa i 

posiadanym pełnomocnictwem Wójta Gminy Markusy 
podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie 
odpowiedzialność. 

 
4. Do czynności prawnych przekraczających zakres 

udzielonego pełnomocnictwa potrzebne jest upowaŜnienie 
Wójta Gminy Markusy. 
 

§ 6. 1. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem przy 
pomocy podległych bezpośrednio komórek i stanowisk 
pracy. 
 

2. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje 
go specjalista do spraw rozliczeń i kadr w zakresie 
obowiązków określonych w § 6 ust. 4 lit. a) i e) statutu. 
 

3. Specjalista do spraw rozliczeń i kadr działa w 
ramach udzielonego przez Dyrektora upowaŜnienia, 
ponosi wobec niego odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje. 
 

4. Do podstawowych obowiązków dyrektora naleŜy: 
a) nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem 

zadań związanych ze statutową działalnością 
Zakładu, 

b) decydowanie w sprawach polityki kadrowej, 
c) udzielanie pełnomocnictw, 
d) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, 
e) zapewnienie ochrony mienia i dbałość o racjonalną 

gospodarkę mieniem komunalnym, 
f) nadzór nad wykonywaniem przepisów w zakresie 

obrony cywilnej, zachowania tajemnicy słuŜbowej i 
państwowej. 

 
5. Szczegółowy podział zadań oraz zakres uprawnień, 

obowiązków i odpowiedzialności komórek organizacyjnych 
i samodzielnych stanowisk pracy zawiera Regulamin 
Organizacyjny Zakładu. 
 

6. Zakład posiada strukturę organizacyjną określoną w 
schemacie organizacyjnym Statutu. 
 

7. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 
 
 
 
 
 

Rozdział IV 
Działalno ść Zakładu 

 
§ 7. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu 

Zakładu upowaŜniony jest Dyrektor w granicach 
udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Markusy. 
 

2.  Dyrektor ustanawia pełnomocników w miarę 
potrzeby. 

 
3.  Pełnomocnicy działają w granicach ich 

umocowania. 
 
4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej 

pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 8. 1. Zakład prowadzi działalność na podstawie 
planu rzeczowo-finansowego. 
 

2. Plan rzeczowo-finansowy zatwierdza Rada Gminy 
Markusy. 
 

§ 9. 1. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz sporządza na ich podstawie 
sprawozdanie finansowe. 
 

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z 
budŜetem gminy przeprowadza skarbnik Gminy. 
 

§ 10. Odrębne przepisy określają zasady: 
 

1) planowania i sprawozdawczości statystycznej, 
 
2) finansowania i rozliczeń z budŜetem gminy, 
 
3) tworzenia i wykorzystania funduszy, 
 
4) stosowanie zakładowego systemu wynagrodzeń. 

 
Rozdział V 

System kontroli wewn ętrznej 
 

§ 11. Kontrolę wewnętrzną w Zakładzie sprawują: 
 

1) księgowy - w zakresie spraw finansowych, 
 
2) pracownicy na samodzielnych stanowiskach w 

zakresie ustalonym przez Dyrektora Zakładu. 
 

Rozdział VI 
Nadzór nad Zakładem 

 
§ 12. Kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy 

Dyrektora dokonuje Komisja Rewizyjna na zlecenie Rady 
Gminy. 

Rozdział VII 
Majątek Zakładu 

 
§ 13. Majątek Zakładu jest majątkiem gminy, a w 

zakresie nieruchomości - stanowi mienie komunalne 
gminy. 

Rozdział VIII 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 14. 1. Niniejszy statut jest podstawowym 

dokumentem określającym zasady organizacji i 
funkcjonowania Zakładu. 
 

2. Zmiana statutu tak w całości jak i jego części 
wymaga uchwały Rady Gminy. 
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1810 
ZARZĄDZENIE  Nr 17 

Dyrektora Urz ędu Morskiego w Gdyni 

z dnia 13 pa ździernika 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Kosak owo. 

 

Na podstawie art. 47 w związku z art. 36 ust 5 ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t. Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652, z  
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. 
w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej 
szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu 
wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1. Określa się granice pasa ochronnego na terenie 
Gminy Kosakowo (woj. pomorskie, powiat Puck) poprzez 
ogłoszenie opisu geograficznego jak poniŜej: 
Granica pasa ochronnego w gminie Kosakowo biegnie od 
punktu Nr 1, połoŜonego na przecięciu granicy Miasta 
Gdyni ze wschodnią linią regulacyjną ul. Zielonej, na 
północny zachód do punktu Nr 2, w którym skręca na 
południowy zachód środkiem drogi gruntowej do punktu  
Nr 3.  
Od punktu Nr 3, granica wraz z drogą skręca na północny 
zachód do punktu Nr 4, od którego biegnie na północ 
środkiem drogi gruntowej do punktu Nr 5, znajdującego 
się na przecięciu osi drogi gruntowej z północną 
krawędzią drogi utwardzonej.  
W punkcie Nr 5, granica tą samą krawędzią drogi skręca 
na zachód do punktu Nr 6 i północny zachód do punktu Nr 
7, a następnie skręca na zachód do punktu Nr 8, 
połoŜonego przy skrzyŜowaniu ww. drogi utwardzonej z 
drogami gruntowymi - przy wjeździe od południowej strony 
do wsi Pierwoszyno.  
Od punktu Nr 8, granica biegnie wschodnią krawędzią 
drogi do skrzyŜowania z ul. Kaszubską do punktu Nr 9, a 
następnie na północ przez miejscowość Pierwoszyno i 
dalej w tym samym kierunku wschodnią krawędzią ul. 
Gdyńskiej dochodzi do punktu Nr 10 w miejscowości 
Mosty.  
 
 
 
 
 

Od punktu Nr 10, granica pasa ochronnego skręca na 
północny zachód po osi drogi utwardzonej do punktu Nr 
11, następnie skręca na północ do punktu Nr 12, po czym 
tą samą drogą skręca na zachód do punktu Nr 13, 
połoŜonego na początku wału ochronnego Moście Błota.  
Od punktu Nr 13, granica biegnie na południowy zachód 
wzdłuŜ wału, północną granicą jezdni asfaltowej do punktu 
Nr 14, w którym skręca na zachód do punktu Nr 15.  
W punkcie Nr 15, granica odchodzi od wału na południowy 
zachód i biegnie północną krawędzią drogi do punktu Nr 
16.  
W punkcie Nr 16, granica pasa ochronnego skręca na 
północny zachód i biegnie w dalszym ciągu północną 
krawędzią ww. drogi asfaltowej do punktu Nr 17, 
połoŜonego przy jej zakręcie w kierunku zachodnim. Od 
punktu Nr 17, granica skręca na zachód do punktu Nr 18, 
połoŜonego przy południowo zachodnim naroŜniku dwóch 
zbiorników wodnych, gdzie łukiem wzdłuŜ wschodniej 
krawędzi drogi asfaltowej kieruje się na północ do punktu 
Nr 19, znajdującego się na granicy z Gminą Puck. 
PowyŜszy opis sporządzono w oparciu o wywiad w terenie 
i mapy topograficzne w skali 1:10 000, wydane przez 
Głównego Geodetę Kraju w roku 2000, o numerach: N-34-
50-A-a-3, N-34-50-A-c-1, N-34-50-A-a-1, N-34-49-B-b-4, 
N-34-49-B-b-2. 
 

§ 2. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest 
montaŜ ww. map topograficznych w skali 1:10 000 z 
naniesioną granicą pasa ochronnego w Gminie 
Kosakowo. Załącznik nie podlega publikacji. Po jednym 
egzemplarzu załącznika znajduje się w Urzędzie Morskim 
w Gdyni oraz w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Pucku.  
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od  
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Gdyni 
Igor Jagniszczak 
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1811 

 

Gdańsk, dnia 15 października 2004 r. 

 
 PREZES  

 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
   OGD-4210-67(20)/2004/1464/II/KC 

 
 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, 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) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, 
 Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660)  

 
po rozpatrzeniu wniosku 

 
z dnia 31 maja 2004 r. 

 
przedsiębiorcy: 

 
„GOREX" 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Górowie Iławeckim 

 
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP) 743-10-05-098, 

 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem" 

 
postanawiam 

 
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
 
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 30 listopada 2005 r. 

 
UZASADNIENIE 

 
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje 

na: 
 
- wytwarzanie ciepła Nr WCC/935/1464/N/3/2000/ZJ z dnia 17 listopada 2000 r., zmienioną decyzjami:  

Nr WCC/935A/1464/W/OGD/2003/JG z dnia 5 maja 2003 r. oraz Nr WCC/935B/1464/W/OGD/2004/KK z dnia 12 marca 
2004 r., 

 
  - przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1087/1464/W/OGD/2004/KK z dnia 5 kwietnia 2004 r., 
 
w dniu 1 czerwca 2004 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia drugiej taryfy dla ciepła 
ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. W dniach 14 czerwca 2004 r., 14 lipca 2004 r., 18 sierpnia 2004 r., 24 września 2004 r. i 
6 października 2004 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej Prezesem URE, wezwał Przedsiębiorstwo do 
przedłoŜenia stosownych dokumentów i wyjaśnień. Przedsiębiorstwo przesłało odpowiedzi odpowiednio w dniach:  
29 czerwca 2004 r., 17 sierpnia 2004 r., 20 września 2004 r., 4 października 2004 r. i 13 października 2004 r., uwzględniając 
w tym trzy wnioski o przedłuŜenie terminów udzielenia odpowiedzi na wezwania. 
 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504,  
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), 
zwanej dalej „ustawą - Prawo energetyczne", przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, 
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. 
 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, Ŝe Przedsiębiorstwo 
opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
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rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem 
taryfowym". 
 

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego 
roku stosowania taryfy. Podstawą ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były wielkości określone zgodnie z  
§ 12 rozporządzenia taryfowego. 
 

Jednocześnie mając na uwadze § 7 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia taryfowego, z uwagi na fakt, iŜ Gmina Górowo Iławeckie 
nie posiada załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Przedsiębiorstwo nie ustaliło w 
taryfie stawek opłat za przyłączenie do sieci. 
 

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.  
 
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. 

 
POUCZENIE 

 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo 
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 
 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). Odwołanie naleŜy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - AL Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk. 
 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie 
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie 
wcześniej niŜ po upływie 14 dni i nie później niŜ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki  

z upowaŜnienia 
DYREKTOR 

Północnego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 
Mirosława Szatybełko-Połom 

 
 
 
 
 

GOREX Spółka z o.o. 
11-220 Górowo Iławeckie, ul. Armii Czerwonej 7 

 
 

TARYFA DLA CIEPŁA 
 
 

NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE 

 
z dnia 15 października 2004 r. 

Nr OGD-4210-67(20)/2004/1464/II/KC 
 
 

październik 2004 r. 
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CZĘŚĆ 1 
 

Objaśnienie poj ęć i skrótów u Ŝywanych w taryfie 
 
A. 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, Nr 203, poz. 1966 
oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 73, poz. 1808), 

 
2) rozporz ądzenie taryfowe  - 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), 

 
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 162, poz. 1751), 

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

energetycznym, 
 
5) przedsi ębiorstwo ciepłownicze  - 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. GOREX Sp. z o.o. w Górowie Iławeckim, zwana dalej Przedsiębiorstwem, 

 
6) źródło ciepła  - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje słuŜące do wytwarzania ciepła, 
 
7) lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie 

w tym obiekcie, 
 
8) sieć ciepłownicza  - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŜące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł 

ciepła do węzłów cieplnych, 
 
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 
instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

 
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) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, 

słuŜących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
naleŜności z tytułu dostarczania ciepła, 

 
13) moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła 

odebranego z tego nośnika w ciągu godziny, 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 145  Poz.  
 

- 7771 -

14) zamówiona moc cieplna  - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym 
obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi 
dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

 
a)  pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
 
b)  utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,  
 
c)  prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 

 
15) warunki obliczeniowe:  

 
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są 

obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 
 
b) normatywną temperaturę ciepłej wody, 

 
16) obiekt  - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 
 
17) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuŜące do transportowania ciepła lub ciepłej wody 

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

instalacjami odbiorczymi w obiektach. 
 
B. Okre ślenie źródeł ciepła: 
 
  1) źródło ciepła zlokalizowane w Górowie Iławeckim: 
 

- Nr 1 – przy ul. Bema 1, w którym ciepło pochodzi ze spalania biomasy i oleju opałowego, 
 
  2) lokalne źródła ciepła zlokalizowane w Górowie Iławeckim: 
 

- Nr 4 - przy ul. 1 Maja 12, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego, 
 
- Nr 5 - przy ul. Armii Czerwonej 26, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego, 
 
- Nr 6 - przy ul. Armii Czerwonej 38, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego, 

 
  3) źródła ciepła zlokalizowane w Górowie Iławeckim, w k tórych zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 M W: 
 

- Nr 2 - przy ul. Zwycięstwa 1D, w którym ciepło pochodzi ze spalania  paliwa gazowego, 
 
- Nr 3 - przy ul. Armii Czerwonej 36, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego, 
 
- Nr 7 – przy Pl. Ratuszowym 13, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (węgiel kamienny), 
 
- Nr 8 – przy ul. Armii Czerwonej 7, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (węgiel kamienny). 

  
CZĘŚĆ 2 

 
Zakres działalno ści gospodarczej zwi ązanej z zaopatrzeniem w ciepło 

 
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie udzielonych koncesji 

w zakresie: 
 
- wytwarzania ciepła Nr WCC/935/1464/N/3/2000/ZJ z dnia 17 listopada 2000 r., zmienionej decyzjami:  

Nr WCC/935A/1464/W/OGD/2003/JG z dnia 5 maja 2003 r. oraz Nr WCC/935B/1464/W/OGD/2004/KK z dnia 12 marca 
2004 r., 

 
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/1087/1464/W/OGD/2004/KK z dnia 5 kwietnia 2004 r. 

 
CZĘŚĆ 3 

 
Podział odbiorców na grupy 

 
Grupa A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła Nr 1 dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, 

grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i 
eksploatowane przez Przedsiębiorstwo. 
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Grupa B  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6, dostarczane jest bezpośrednio 
lub poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach. 

 
Grupa C  - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła Nr 7 i Nr 8 dostarczane jest bezpośrednio lub poprzez 

zewnętrzne instalacje odbiorcze do instalacji odbiorczych w obiektach. 
 

CZĘŚĆ 4 
 

Rodzaje oraz wysoko ść bazowych cen i stawek opłat 
 
4.1. Bazowe ceny i stawki opłat: 
 
a) w ujęciu netto  

Cena za zamówioną 
moc cieplną 

Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

roczna rata miesięczna 

Cena 
ciepła 

Cena 
nośnika 
ciepła roczna rata miesięczna 

Stawka opłaty 
zmiennej za usługi 

przesyłowe 

Grupa 
odbiorców 

zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ 
A 106334,16 8861,18 28,36 0 12293,04 1024,42 3,28 

 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną Stawka opłaty za ciepło Grupa odbiorców 

zł/MW zł/GJ 
B 7777,20 32,11 
C 8893,68 34,12 

 
 
b) w ujęciu brutto * 

Cena za zamówioną 
moc cieplną 

Stawka opłaty stałej za usługi 
przesyłowe 

roczna rata miesięczna 

Cena 
ciepła 

Cena 
nośnika 
ciepła roczna rata miesięczna 

Stawka opłaty 
zmiennej za usługi 

przesyłowe 

Grupa 
odbiorców 

zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ 
A 129727,68 10810,64 34,60 0 14997,48 1249,79 4,00 

 
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną Stawka opłaty za ciepło Grupa odbiorców 

zł/MW zł/GJ 
B 9488,18 39,17 
C 10850,29 41,63 

* uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 %.  
 

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 Przedsiębiorstwo 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 opłat 
 

6.1. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie Przedsiębiorstwo 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 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. 
 

Prezes Zarządu 
Marian Wajrak 
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1812 

INFORMACJA  

Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki  

dotycz ąca  decyzji z dnia 13  pa ździernika 2004 r. Nr OGD–4210-133(11)/2004/2989/II/ KK 

o umorzeniu post ępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, 

sporz ądzonej przez Gmin ę Piecki prowadz ącą działalno ść gospodarcz ą w formie komunalnego zakładu bud Ŝetowego 

pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzib ą w Pieckach. 

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iŜ na podstawie art. 105 § 2 oraz 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 ust. 1 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) na wniosek Gminy Piecki 
prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budŜetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej z siedzibą w Pieckach, w dniu 13 października 2004 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w 
sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez ww. przedsiębiorstwo energetyczne.  
 

Z upowaŜnienia 
Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 
 

DYREKTOR 
Północnego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 

Mirosława Szatybełko-Połom 
Gdańsk, dnia 13 października 2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 

1813 

INFORMACJA 

Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki  

dotycz ąca  decyzji z dnia 14 pa ździernika 2004 r. Nr OGD-4210-141(4)/2004/556/I/DJ 

o umorzeniu z urz ędu post ępowania administracyjnego w sprawie zmiany taryfy d la ciepła w zakresie przedłu Ŝenia 

okresu jej obowi ązywania, zatwierdzonej decyzj ą  Prezesa URE z dnia 1 sierpnia 2003 r.  

Nr OGD-820/556-A/13/2003/I/KK  dla Zakładu Energetyk i Cieplnej  Spółka z o.o. z siedzib ą w Białej Piskiej. 

 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iŜ na podstawie art. 105 § 1 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 ust. 1 i 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.) z urzędu 
zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie przedłuŜenia okresu jej 
obowiązywania, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 1 sierpnia 2003 r. Nr OGD-820/556-A/13/2003/I/KK dla Zakładu 
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Piskiej. 
 

Z upowaŜnienia 
Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 
 

DYREKTOR 
Północnego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 

Mirosława Szatybełko-Połom 
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1814 
OBWIESZCZENIE  

Komisarza Wyborczego w Elbl ągu  

z dnia 12 pa ździernika 2004 r. 

 

w sprawie wyników wyborów uzupełniaj ących do rad gmin przeprowadzonych w dniu 10 pa ździernika 2004 r. 

 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055) Komisarz Wyborczy w Elblągu 
podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 10 października 
2004 r. 
 

I. Dla uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim w okręgu wyborczym Nr 3 wybierano 1 radnego. 
Wybory odbyły się. 
Głosowanie przeprowadzono. 
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 229. 
W głosowaniu wzięło udział 102 wyborców, którym wydano karty do głosowania co stanowi  44,54 % uprawnionych do 
głosowania. 
Głosów waŜnych oddano 101. 
Radnym został wybrany Jerzy Czesław Szarejko z listy Nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Szarejko. 
 

II. Dla uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Kisielicach w okręgu wyborczym Nr 7 wybierano 1 radnego. 
Wybory odbyły się. 
Głosowanie przeprowadzono. 
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 325. 
W głosowaniu wzięło udział 174 wyborców, którym wydano karty do głosowania co stanowi 53,54 % uprawnionych do 
głosowania. 
Głosów waŜnych oddano 165. 
Radnym został wybrany Henryk Kwaśniewski z listy Nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców „Lepsze Jutro". 
 

Komisarz Wyborczy w Elblągu 
Andrzej Błesiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


