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Rady Gminy Gręboszów z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów.
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Rady Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian
do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie

12058

Rady Gminy Kozłów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłów.
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Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii drogi gminnej

12059

Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana

12062

Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmiany
Statutu Gminy Lipnica Murowana

12063

Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: uchylenia
uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów
alkoholowych oraz piwa
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Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
Nowy Wiśnicz
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Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców
miasta i gminy Ryglice wozem (samochodem) asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia w okresie od
1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
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Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice
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Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku.

12072

Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specialistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
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Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi
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Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi,
stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2009 r.
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Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2011 r. do Porozumienia
Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku
(Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę
Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania
zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na
zasadach określonych w Porozumieniu.
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Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2011 r. do Porozumienia
Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku
(Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz
przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych
w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
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UCHWAŁA NR IV/24/2011
RADY GMINY GRĘBOSZÓW
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Gręboszów.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1
i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 wraz p.zm.), Rada Gminy Gręboszów
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Dostarczania Wody
na terenie Gminy Gręboszów w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gręboszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

Załącznik
do uchwały nr IV/24/2011
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 25 marca 2011 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY NA TERENIE GMINY GRĘBOSZÓW

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. „Regulamin dostarczania wody na terenie
Gminy Gręboszów”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę za pomocą
urządzeń wodociągowych na terenie gminy Gręboszów.
§ 2. Ilekroć użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) „ustawa” – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z p. zm.) ,
2) „umowa” – umowa o zaopatrzenie w wodę ,
3) „odbiorca” – odbiorca usług, o którym mowa
w art. 2 pkt) 3 ustawy,
4) „przedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4)
ustawy, np.: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej, Stacja Uzdatniania Wody w Mędrzechowie, lub inne - prowadzące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia na terenie
gminy Gręboszów.
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5) „wodomierz” – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu
budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

4) jakość dostarczanej wody spełniającą określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

6) „wodomierz główny” – przyrząd pomiarowy,
o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,

2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej

7) „wodomierz dodatkowy” – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący
ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
8) „sieć” - przewody wodociągowe wraz
z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest
woda,

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci
wodociągowej i utrzymania jej w stanie sprawności
technicznej.

9) „przyłącze wodociągowe” - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz
z zaworem za wodomierzem głównym,

2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do informowania Wójta Gminy Gręboszów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie rzadziej niż 2 razy
do roku.

10) „taryfa” - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
oraz warunki ich stosowania,

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących występujących
zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i awarii urządzeń wodociągowych.

11) „okres obrachunkowy” – okres rozliczeń za
usługi dostawy wody określony w umowie.
Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody
§ 3. Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody określa zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oraz pozwolenie
wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 4. 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia
do sieci wodociągowej określa umowa. W umowie
Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących
minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach
przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie
instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
2. Woda do spożycia przez ludzi powinna odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
§ 5. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:
1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości
i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody
o należytej jakości, w sposób ciągły i niezawodny,
2) budowę urządzeń wodociągowych w zakresie
wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji oraz zawartych porozumień,
3) odpowiednie ciśnienie wody,

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza
głównego, za wyjątkiem wodomierzy do czasowego
wykorzystania, oraz wodomierzy sprzężonych dla celów
przeciwpożarowych.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
jak również miejscem rozdziału przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej.
Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz
rozwiązywania umów z Odbiorcami
§ 8. 1. Dostarczanie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej między
Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.
2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do zwarcia
umowy o zaopatrzenie w wodę z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła
z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy, po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów przeprowadzonych w związku z przyłączeniem, lub po wygaśnięciu albo rozwiązaniu umowy z poprzednim odbiorcą, a także po ustaniu przyczyn odcięcia wody
i naprawieniu szkody.
3. Umowa winna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia,
b) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
c) praw i obowiązków stron umowy,
d) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych będących w posiadaniu Odbiorcy,
e) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych,
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f) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia,
g) miejsca publikacji Regulaminu dostarczania
wody.
§ 9. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas
określony, gdy:
a) tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas
określony,
b) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
3. Zmiana warunków umowy następuje
w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie
pisemnej.
4. Nie wymaga zachowania formy pisemnej,
zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy, zmiana
adresu do korespondencji.
5. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera
umowę z nowym Odbiorcą z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.
6. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.
7. Umowa z Odbiorcą należącym do grupy odbiorców domowych określa możliwość jej rozwiązania
przez Przedsiębiorstwo wyłącznie z przyczyn stanowiących podstawę do odcięcia dostawy wody.
8. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody
i odstąpić od umowy, jeżeli:
a) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie
z przepisami prawa
b) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne
dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej
opłaty,
c) stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,
d) został stwierdzony nielegalny pobór wody, to
jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo
uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.
9. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie
przez Odbiorcę za wypowiedzeniem nie dłuższym niż
jeden miesiąc dla odbiorców domowych i trzy miesiące
dla pozostałych.
10. W przypadku zmiany Odbiorcy, potwierdzonej zawarciem nowej umowy, następuje wygaśnięcie
umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorcą.
11. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków
technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie
z usług.

Poz. 1868

§10. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
która ma być przyłączona do sieci znajdującej się
w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1,
osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana
przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający
aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.
3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł
prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością jest ona zobowiązana przedłożyć dokument
potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.
4. Umowa może zostać zawarta również z osobą,
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią
faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku
o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa
o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości.
Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca
pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność
za należności powstałe w związku ze świadczeniem
usług przez Przedsiębiorstwo.
§11. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy
budynku wielolokalowego, gdy są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera
w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym
określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego
lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy,
potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania
różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej
w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym,
wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
§12. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy
i w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku przedkłada
Odbiorcy do podpisu.
§13. 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia
określonego w umowie. Rozwiązanie przez Odbiorcę
umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.
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2. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
3. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy
w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy.
Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie
Przedsiębiorstwa doręczone Odbiorcy na 20 dni przed
terminem odcięcia dostawy wody.
§14. Umowa wygasa w przypadku :
1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości,
3) zakończenia postępowania upadłościowego
w celu likwidacji lub postępowania likwidacyjnego strony będącej osobą prawną,
4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na
prowadzenie działalności.
§15. 1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy
skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
2. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody następuje po złożeniu
przez Odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy oraz
uregulowaniu należności wynikającej z ponownego
przyłączenia.
§ 16. Umowy powinny zawierać postanowienia
zobowiązujące Odbiorców do korzystania z zaopatrzenia
w wodę w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie
powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych
przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia
chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody
z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2) montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych
odrębnymi przepisami,
3) natychmiastowego informowania Przedsiębiorstwa o stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
głównego, w tym zerwaniu plomby,
4) użytkowania przyłączy i instalacji wodnokanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci wodociągowej,
5) zapewnienia szczelności przyłącza stanowiącego własność Odbiorcy i jego wewnętrznej instalacji
wodociągowej w zakresie zgodnym z postanowieniami
umowy,
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6) poinformowania Przedsiębiorstwa o zmianach
technicznych instalacji wewnętrznych mogących mieć
wpływ na działanie sieci,
7) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej
oraz korzystania z przyłącza wodociągowego wyłącznie
w celach określonych w warunkach przyłączenia do
sieci,
8) zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami lub skutkami
niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przez uniemożliwienie dostępu do tych pomieszczeń osobom nie uprawnionym; pomieszczenie
przeznaczone na lokalizację wodomierza, lub studzienka
wodomierzowa, powinny być zabezpieczone przed napływem wody gruntowej i powierzchniowej, zapewniać
bezpieczne wykonywanie odczytu wskazań wodomierza
i jego wymianę oraz zapewniać temperaturę w pomieszczeniu nie niższą niż + 4ºC, 9) podjęcia działań
ograniczających skutki awarii oraz udostępnienia Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli
działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych
i przyłączy.
§ 17. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody
spowodowane:
1) brakiem wody w ujęciu
2) niezawinionym przez Przedsiębiorstwo zanieczyszczeniem wody w ujęciu w sposób niebezpieczny
dla zdrowia,
3) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
4) koniecznością przeprowadzenia niezbędnych
napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę,
5) uszkodzeniem instalacji Przedsiębiorcy grożącej niebezpieczeństwem,
6) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych.
Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki
opłat ustalone w taryfach
§ 18. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami na podstawie określonych w obowiązujących taryfach cen stawek i opłat oraz ilości dostarczanej wody.
2. Ceny za zużytą wodę oraz opłaty abonamentowe płatne są przez Odbiorców należących do grupy
gospodarstw domowych z dołu w okresach rozliczeniowych nie krótszych jak jeden miesiąc.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do poinformowania Odbiorcy o taryfach obowiązujących
w dniu zawarcia umowy.
4. W rozliczeniach strony umowy obowiązane są
stosować aktualnie obowiązujące taryfy zatwierdzone
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uchwała Rady Gminy Gręboszów, bądź wprowadzone
w trybie art. 24 ust.8 Ustawy, bez konieczności zmiany
Umowy.
5. Przedsiębiorstwo ogłasza w miejscowej prasie
lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie właściwym do jej ogłoszenia w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy, określonym w art. 24 ust.7 lub 9 Ustawy.
6. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen
i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo
podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga
odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
§ 19. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na
podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. Odczyt wodomierzy przeprowadzają pracownicy Przedsiębiorstwa. W przypadku niemożności dokonania odczytu z powodu nieobecności Odbiorcy pracownik Przedsiębiorstwa umieszcza w widocznym miejscu na drzwiach lub w skrzynce na listy wezwanie do
dokonania odczytu wodomierza i przekazania wyniku
Przedsiębiorstwu pod wskazany numer telefonu lub
adres w terminie do siedmiu dni. Po bezskutecznym
upływie tego terminu Przedsiębiorstwo jest uprawnione
do wystawienia faktury za ilość wody wynikającą ze
średniego zużycia.
3. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam
wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej
pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą
odczytów wodomierzy w lokalach.
§ 20. W przypadku braku wodomierza ilość pobranej wody określa się na podstawie przeciętnych
norm zużycia określonych rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8
poz. 70)
§ 21. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty
jak również sposób uiszczania opłat.
2. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną
wodę ścieki w terminie 14 dni od daty doręczenia rachunku.
3. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie
wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie
ona zaliczona na poczet przyszłych należności a na żądanie Odbiorcy jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od
daty złożenia wniosku w tej sprawie.
§ 22. 1. Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiębiorca obowiązany jest stosować taryfę wprowadzoną w trybie art.24 ust. 1 lub 8 ustawy.
2. W przypadku zmiany wysokości cen i opłat
wynikającej z wprowadzenia nowej taryfy Przedsiębiorca ustala zużycie wody po wprowadzeniu taryfy proporcjonalnie do ilości dni pomiędzy ostatnim odczytem
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przed zmianą taryfy a zmianą taryfy i ilości dni od zmiany taryfy do dnia odczytu.
Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci
§ 23. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej
się o przyłączenie.
2. Wniosek o przyłączenie, powinien zawierać co
najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji, 3) w przypadku osób
prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na
sposób reprezentacji podmiotu,
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
6) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda w szczególności określenie jej powierzchni,
sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia,
7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia
poboru wody.
3 Przedsiębiorstwo może przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.
4. Do wniosku, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
5 1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie
nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu.
§24. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne,
umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 23
wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod
nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej".
W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości
do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 23, informuje
o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując
wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien,
co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, w tym miejsce
zainstalowania wodomierza głównego, określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości
z podziałem na poszczególne cele,
2) wymagania w zakresie stosowanych materiałów i urządzeń,
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3) ciśnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociągowej,
4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca
się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi
należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
3) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
3. Dokument, o którym mowa w ust 1 może
określać:
1) parametry techniczne przyłącza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego.
4. Za wydanie „Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej" przysługuje Przedsiębiorstwu stosowne
wynagrodzenie.
§ 25. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania
robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie
z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i zgłoszeniem robót do stosownego Organu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
2. Przedsiębiorstwo uzgadnia dokumentację
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod względem prawidłowego wykonania w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości do
odbioru.
4. Przedsiębiorstwo obowiązany jest zawrzeć
umowę na dostawę wody w terminie do 7 dni od daty
odbioru.
5. Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody
nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.
6. Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt
osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej.
7. W przypadku, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan
inwestycyjny Przedsiębiorstwa, mogą oni wybudować
na własny koszt, w porozumieniu z Przedsiębiorstwem
i Gminą, urządzenia wodociągowe umożliwiające im
korzystanie z sieci.
8. Urządzenia, o których mowa w ust. 7 podlegają przekazaniu Gminie lub Przedsiębiorstwu na warunkach określonych w oddzielnej umowie, przewidującej
zwrot kosztów budowy sieci w okresie nie dłuższym niż
pięć lat.
Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowych
§ 26. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić
przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wo-
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dociągowej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć i stacji
uzdatniania oraz zdolności dostawczych istniejących
układów dystrybucji wody.
2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie
poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione
wymagania określające minimalny poziomu usług.
3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
4. Poziom dostępu do usług wodociągowych
w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych.
Rozdział VII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody.
§ 27. 1. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na żądanie Odbiorców, informacji dotyczących
występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i awarii
urządzeń wodociągowych. W tym celu obowiązany jest
utrzymać całodobowy dyżur telefoniczny.
§ 28. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić
zastępczy punkt poboru wody w odległości nie większej
niż 500 metrów od najdalszego Odbiorcy i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.
§ 29. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni
przed planowanym terminem.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców
w przypadkach awarii oraz gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska.
§ 30. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do
nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.
§ 31. W przypadku przerwy w dostawie wody
trwającej dłużej niż 24 godziny Przedsiębiorstwo ma
obowiązek obniżyć opłatę abonamentową oraz ryczał-
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tową proporcjonalnie do okresu przerwy za każdą rozpoczętą dobę przerwy w dostawie wody.
Rozdział VIII
Standardy obsługi Odbiorców, sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody
§ 32. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do
udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez
Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę,
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej przez nowych Odbiorców,
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§35. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być
udostępniane zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody” obowiązującego na terenie gminy,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.
2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza
swoją siedzibą.

3) występujących zakłóceń w dostawach wody,
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych,
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie
nie dłuższym niż 3 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została
przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie do 14 dni od
otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się
o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być
udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2. 4. Jeżeli
udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających
okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3,
Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych
w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła
prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin
udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.
§33. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji
dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług .
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć
reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym
jednak niż trzy dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Jeżeli załatwienie
reklamacji wymaga ustaleń wymagających okresów
dłuższych, Przedsiębiorstwo informuje o tym fakcie
osobę, która ją złożyła i wskazuje termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od
daty jej wpływu.
§34. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty
z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie
reklamacji.

§36. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich
trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych,
Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych
w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania
przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy
w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców,
wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§37. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć
lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych
powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi,
a także przyczynami technicznymi.
2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za
szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy.
Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności
w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie
świadczenia usług, wynikały z:
1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił
przyrody,
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów
za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności,
w tym samego Odbiorcy,
3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego
oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.
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Rozdział X

Rozdział IX
zaopatrzenia

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 38. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania
z zaopatrzenia w wodę w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:

§40. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

Obowiązki
w wodę

Odbiorców

usług

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie
technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego
lub bakteriologicznego
2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się
wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody
lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
3) nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,
4) utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz w stanie uniemożliwiającym
jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia
przed dostępem osób nieuprawnionych,
5) utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe nie znajduje się
w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

§41. Uprawnionymi do poboru wody na cele
przeciwpożarowe z sieci wodociągowej są:
a) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
b) Państwowa Powiatowa Staż Pożarna
§42. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką
straży pożarnej.
§43. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana
na podstawie pisemnych informacji składanych przez
jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

6) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do
dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych
z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy
mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci
eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo,

§44. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda
jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka
niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje
o ilości wody pobranej.

7) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do
własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć,
a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli
zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy
mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

§45. Zużycie wody do celów przeciwpożarowych
dla odbiorców indywidualnych powinno być opomiarowane.

8) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej
wyłącznie w celach i na warunkach określonych
w umowie.

§46. Należnościami za wodę pobraną na cele
przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę.
Rozdział XI

§ 39. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza
wodociągowego, będącego w posiadaniu Odbiorcy,
powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu
usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca
jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn
zagrożeń.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze stron Przedsiębiorstwa, ma
ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do
usunięcia zagrożenia.

Postanowienia końcowe
§ 47. W sprawach nie objętym niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a szczególności
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 wraz p.zm.), wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów
Wiesław Wytrwał

1868
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Poz. 1869,1870

1869
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UCHWAŁA NR VII/ 24 /2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U.
z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami)
i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kozłów
postanawia:
§ 1. Zatwierdzić następujące zmiany do Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia
w Kozłowie uchwalonego Uchwałą Nr XXX/23/2005
Rady Gminy Kozłów z dnia 17 sierpnia 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia Statutu Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie, ze
zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr LI/47/2010 Rady
Gminy Kozłów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia zmian do Statutu Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie,
uchwalone przez Radę Społeczną Zakładu Uchwałą
Nr 1/2011 z dnia 9 marca 2011 roku:

3. Dyrektora zatrudnia Wójt Gminy Kozłów.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
5. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa,
2) Głównego Księgowego.
2. § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz
zwołuje pierwsze jej posiedzenie Rada Gminy Kozłów.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kozłów i Dyrektorowi Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kozłowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

1. § 11 otrzymuje nastepujące brzmienie:
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

§ 11. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
1869

1870
1870

UCHWAŁA NR VII/26/2011
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozłów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15,
art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2000 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kozłów do sprzedaży lokali mieszkalnych, z wyjątkiem lokali socjalnych,
stanowiących własność Gminy Kozłów na rzecz ich
najemców.

§ 2. Nabywcom lokali, których dochód miesięczny
przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku o wykup lokalu nie przekracza 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku poprzedzającym
rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o wykup lokalu,
ustalone na podstawie odrębnych przepisów , Wójt
Gminy Kozłów udziela na ich wniosek bonifikaty od
ceny lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
§ 3. Ustala się następujące stawki bonifikat:

Lp.

Dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie
Wysokość bonifikaty
domowym najemcy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o wykup lokalu
1
Do 100 % minimalnego wynagrodzenia *
80 % ceny lokalu
2
Od 100 % do 200 % minimalnego wynagrodzenia *
60 % ceny lokalu
§
4.
Bonifikata,
o
której
mowa
w § 2 nie może być
* Gdzie minimalne wynagrodzenie oznacza miudzielona
nabywcy,
który:
nimalne wynagrodzenie za pracę w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o wykup
lokalu, ustalone na podstawie odrębnych przepisów

1. zalega z opłatami czynszowymi za lokal
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2. wystąpił z wnioskiem o wykup lokalu przed
upływem 3 lat od dnia zawarcia umowy najmu tego
lokalu.

Poz. 1870,1871

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Romanek

1870

1871
1871

UCHWAŁA NR VI.39.2011
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2007 r. nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391,
Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, nr 86
poz. 720, nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675,
Nr 152 poz. 1018, Nr 255 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5
poz. 13) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41
ust.1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675,
z 2011 Nr 21 poz. 113) po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zarządu Powiatu Bocheńskiego podjętej na posiedzeniu
w dniu 15 marca 2011 roku, uchwala się co następuje:
§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych natępujące drogi i ustalić ich przebieg na terenie Gminy Lipnica
Murowana:

Lp.

Nazwa drogi

Działki

Długość

Nawierzchnia

1.

Lipnica Dolna
("Na Cmentarz")
BorównaLipnica Górna
("Graniczna")

780, 783

~192m

Kostka betonowa
(trelinka)

679 B
363 LG

~1100m

2.

Objaśnienia:
B-Borówna

Przebieg

Od drogi wojewódzkiej nr 966 do cmentarza
i zabytkowego Kościółka Św. Leonarda ("Na
Cmentarz")
Żużlowa, ziemna Od drogi powiatowej nr 2078K do działek budowlanych i dalej do drogi gminnej nr 580155K
("Graniczna")
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

LG-Lipnica Górna
§ 2. Szczegółowy przebieg dróg o których mowa
w §1 został zaznaczony na mapach stanowiących zał.
Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipnica Murowana.

Objaśnienia:
B-Borówna
LG-Lipnica Górna
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 229

– 12060 –

Poz. 1871
Załącznik nr 1
do uchwały nr VI.39.2011
Rady Gminy Lipnica Murowana
z dnia 31 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta
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Poz. 1871
Załącznik nr 2
do uchwały nr VI.39.2011
Rady Gminy Lipnica Murowana
z dnia 31 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta
1871

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 229

– 12062 –

Poz. 1872

1872
1872

UCHWAŁA NR VI.41.2011
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz
art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Tekst jednolity Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a,
i art. 54 ust. 3 i 7 , art.91d pkt 1 oraz art.49 ust.1 i 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U z 2006 r. Tekst jednolity Nr 97, poz.674 z późn.
zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. W sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
nr 22, poz.18 z późn. zm.) Rada Gminy Lipnica Murowana uchwała, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/1150/09 Rady
Gminy Lipnica Murowana z dnia 22 maja 2009 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana (Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego Nr 375 poz.2684) wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności
w pracy powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. W § 9 dodaje się ust. 8, 9, 10 i 11 w brzmieniu:
„8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego
dnia. 9.Dodatek funkcyjny przysługuje również osobie,
której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie osoby uprawnionej do dodatku, a której ciągła
nieobecność w pracy przekracza 30 dni kalendarzowych.
10. Dodatek przyznawany jest na okres pełnienia funkcji.
11. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego od
pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu
w którym zaprzestał pełnienia funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.”.
3. W § 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4.
W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w trudnych
warunkach i dodatku za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje prawo do obu tych dodatków.
4. W § 13 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymiarową oraz godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniają-

cych do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela
ustaloną według osobistego zaszeregowania.”
5. W § 13 dodaje się ust 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:
„4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy z wyjątkiem zwolnienia z pracy zawodowej na
czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności
wynikającej z jego funkcji związkowej. 5. Wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny
faktycznie zrealizowane oraz godziny przydzielone
w planie organizacyjnym w dniach w których nauczyciel
nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy a w szczególności w związku z: 1) zawieszeniem zajęć z powodu klęsk żywiołowych, 2) rekolekcjami, 3) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
4) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającą
nie dłużej niż jeden dzień od dnia powzięcia informacji
o chorobie dziecka. 6. Dla ustalenia wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub
ustalony na podstawie art.42 ust.7 pkt.3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4, gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych , za które przysługuje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie może być większa, niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 7. Do
wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje
się odpowiednio przepisy § 13 ust. 2, 3 i 4 regulaminu”.
6. W § 17 ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub
do ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.”
7. W § 17 dodaje się ust 6 i 7 w brzmieniu: „6.
W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub
organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków
rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 7. Dodatek mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach: 1) nie wykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkole-
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nia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na
który umowa ta została zawarta”.

Poz. 1872,1873

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego

§ 2. Zmiana regulaminu została uzgodniona
z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Lipnicy Murowanej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta

1872

1873
1873

UCHWAŁA NR VI.50.2011
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Lipnica Murowana
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1
i pkt 3, art 22 ustawy z dnia 8 marca 1900 r
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Lipnica Murowana stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/16/07 Rady
Gminy Lipnica Murowana z dnia 28 lutego 2007 r
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 404,
poz. 2688 z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 10 ust. 6 skreśla się słowo ; „się”,

2. W § 12 ust. 2 pkt 17 oznaczenie „pkt 9” zastępuje się oznaczeniem „pkt 8”.
3. Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Lipnica Murowana - Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy
Lipnica Murowana otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta
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Poz. 1873,1874
Załącznik
do uchwały nr VI.50.2011
Rady Gminy Lipnica Murowana
z dnia 31 marca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta
1873

1874
1874

UCHWAŁA NR VI.51.2011
RADY GMINY LIPNICA MUROWANA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych
oraz piwa
Na podstawie art.14. Ust. 6 ustawy z dnia 28 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r Nr 70,
poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Lipnica Murowana
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr V/41/03 Rady Gminy
Lipnica Murowana z dnia 15 kwietnia 2003 roku
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży
napojów alkoholowych oraz piwa.
1874

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Radzięta
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Poz. 1875,1876

1875
1875

UCHWAŁA NR V/36/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nowy Wiśnicz
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4
i art. 41 ust. 1 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 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675)
oraz art. 16 ust. 1, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Gmina Nowy Wiśnicz w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
§ 2. Stawka, o której mowa w § 1. ulegać będzie
zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu
średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ustalanemu w ustawie budżetowej na
dany rok. Zmiana następować będzie od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
ogłoszono ustawę budżetową.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Nowego Wiśnicza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

(Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13) Rada Miejska
w Nowym Wiśniczu uchwala co następuje:

Przewodniczący Rady
Jerzy Łacny

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za korzystanie przez
operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest
1875

1876
1876

UCHWAŁA NR VII/40/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców miasta
i gminy Ryglice wozem (samochodem) asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków,
celem oczyszczenia w okresie od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., z późn. zm. ) oraz
art. 24. ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Ryglicach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się ustaloną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ryglicach taryfę za odbiór i wywóz
ze zbiorników bezodpływowych wozem (samochodem)
asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na
oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia dla miesz1876

kańców miasta i gminy Ryglice w kwocie 41,21 zł za m3
.
2. Taryfa określona
1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.

w ust.

1 obowiązuje

od

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady:
Grzegorz Wojtanowski
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Poz. 1877

1877
1877

UCHWAŁA NR VII/42/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice,
zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin został opracowany zgodnie z ustawą
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858 z późn. zm.)
2) Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2
pkt 3) ustawy,
3) Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4) ustawy,
4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
5) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący
ilość pobranej wody, o którym mowa w art. 2 pkt 19)
ustawy,
6) wodomierz – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody zainstalowany na wewnętrznej instalacji
wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie
czerpalnym wody,
7) wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu
ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany na
koszt Odbiorcy usług,
8) wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący
ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany na koszt Odbiorcy usług,
9) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, o którym mowa
w art. 2 pkt 15) ustawy,
10)okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony
w umowie.
Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
§ 2. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:
1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody o należytej
jakości, w sposób ciągły i niezawodny,

2) zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do
odbioru odprowadzanych ścieków w sposób ciągły
i niezawodny,
3) ciśnienie wody mierzone na zaworze za wodomierzem
głównym w zakresie: minimalnie 0,1 MPa, maksymalnie 0,6 MPa,
4) jakość dostarczanej wody spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Przedsiębiorstwo może odstąpić od zapewnienia minimalnego lub maksymalnego ciśnienia, jeżeli
w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono
Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia lub redukcji ciśnienia.
3. Przedsiębiorstwo nie odpowiada za krótkotrwały brak odpływu ścieków z piwnic i innych części budynku położonych poniżej poziomu terenu. W przypadku
skanalizowania tych pomieszczeń Odbiorca ma obowiązek – zgodnie z przepisami szczególnymi – zainstalowania urządzenia przeciwzalewowego tzw. klapy zwrotnej.
§ 3. 1. Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym utrzymania jej
w stanie sprawności technicznej.
2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do regularnego informowania Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania zainteresowanym Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
§ 4. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego.
2. Odbiorca zobowiązany jest do zainstalowania
i utrzymania innych wodomierzy, wodomierzy własnych
i wodomierzy dodatkowych.
3. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
jak również miejscem rozdziału przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej.
4. Granicę rozdziału własności sieci kanalizacyjnej
i przyłącza określa umowa.
Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz
rozwiązywania umów z Odbiorcami usług
§ 5. 1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy
o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.
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2. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do zawarcia
umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości bądź korzystającej z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, której nieruchomość została przyłączona do sieci i wystąpiła
z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. Zawarcie umowy następuje po:
1) podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów
przeprowadzonych w związku z przyłączeniem,
2) po wygaśnięciu albo rozwiązaniu umowy z poprzednim Odbiorcą,
3) po ustaniu przyczyn odcięcia wody lub zamknięcia
przyłącza kanalizacyjnego i naprawieniu szkody.
4. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych
po spełnieniu warunków określonych w art. 6 , pkt
6 ustawy oraz warunków technicznych określonych
przez Przedsiębiorstwo.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 zawiera
w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób
korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic
oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym,
wraz z określeniem punktów czerpalnych.
6. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku
o zawarcie umowy.
§ 6. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa z Odbiorcą określa możliwość jej rozwiązania przez Przedsiębiorstwo wyłącznie z przyczyn
stanowiących podstawę do odcięcia dostawy wody lub
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, a to:
1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne
wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2) Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy
obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów
określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia
umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo
pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez
Odbiorcę za wypowiedzeniem nie dłuższym niż jeden
miesiąc dla Odbiorców domowych i trzy miesiące dla
pozostałych.

Poz. 1877

4. W przypadku zmiany Odbiorcy, potwierdzonej
zawarciem nowej umowy, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorcą.
5. Umowa może być rozwiązana przez stronę
umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
6. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub
przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.
7. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
8. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
9. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje
zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 7. 1. Umowy powinny zawierać postanowienia
zobowiązujące Odbiorców do korzystania z zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny
z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz
nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w
szczególności do:
1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego
lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej
na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2) użytkowania przyłączy i instalacji wodociągowo kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń
funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
3) zapewnienia szczelności przyłącza wodociągowego
stanowiącego własność Odbiorcy i jego wewnętrznej
instalacji wodociągowej w zakresie zgodnym z postanowieniami umowy,
4) zapewnienia szczelności przyłącza kanalizacyjnego
stanowiącego własność Odbiorcy i jego wewnętrznej
instalacji kanalizacyjnej w zakresie zgodnym z postanowieniami umowy oraz zabezpieczenia jej przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
5) poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody oraz zainstalowania na koszt Odbiorcy
wodomierza własnego w celu prawidłowego ustalania
należności za odprowadzanie ścieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz
korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie
w celach określonych w warunkach przyłączenia do
sieci,
7) iinformowania Przedsiębiorstwa o odprowadzaniu
wód opadowych i drenażowych do kanalizacji ogólnospławnej, w szczególności o rodzaju powierzchni,
z jakiej odprowadzane są te wody i wielkości tej powierzchni,
8) zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy
i urządzeń pomiarowych przez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
skutkami niskich temperatur oraz dochowania terminu
legalizacji,
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9) zapewnienia prawidłowego utrzymanie studzienki lub
pomieszczenia, w którym zamontowane są wodomierze przez uniemożliwienie dostępu do tych pomieszczeń osobom nieuprawnionym,
10)utrzymywania pomieszczenia przeznaczonego na
lokalizację wodomierza lub studzienki wodomierzowej, które powinny być zabezpieczone przed napływem wody gruntowej i powierzchniowej, zapewnienia
bezpiecznego wykonywania odczytu wskazań wodomierza i jego wymianę oraz zapewnienia temperatury
w pomieszczeniu nie niższej niż +4 oC,
11)określenia warunków usuwania awarii przyłącza
wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego będącego
w posiadaniu Odbiorcy usług.
§ 8. 1. W umowach dotyczących odprowadzania
ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia
wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
2. Przy zawieraniu umowy Przedsiębiorstwo obowiązane jest doręczyć Odbiorcy, na jego żądanie, odpis
niniejszego regulaminu oraz ustawy.
§ 9. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności
odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody spowodowane:
1) brakiem lub zanieczyszczeniem wody na ujęciu powstałym na skutek działania siły wyższej albo osoby
trzeciej, za którą Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności,
2) niezawinioną przez Przedsiębiorstwo potrzebą zwiększania dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
3) niezawinionym przez Przedsiębiorstwo uszkodzeniem
instalacji grożącym niebezpieczeństwem,
4) awarią przyłącza będącego własnością Odbiorcy.
Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki
opłat ustalone w taryfie
§ 10. 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami na podstawie określonych w obowiązujących taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
2. Należności za pobraną wodę oraz odprowadzone ścieki jak również opłaty abonamentowe płatne są
przez Odbiorców w okresach rozliczeniowych określonych w umowie nie krótszych jak jeden miesiąc.
§ 11. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. Odczyty wodomierzy przeprowadzają pracownicy Przedsiębiorstwa. W przypadku niemożności dokonania odczytu z powodu nieobecności Odbiorcy pracownik Przedsiębiorstwa umieszcza w widocznym miejscu na drzwiach lub w skrzynce na listy wezwanie do
dokonania odczytu wodomierza i przekazania wyniku
Przedsiębiorstwu pod wskazany numer telefonu lub
adres w terminie do siedmiu dni. Po bezskutecznym
upływie tego terminu Przedsiębiorstwo jest uprawnione
do wystawienia faktury za ilość wody wynikającą ze
średniego zużycia.
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3. Jeżeli Odbiorcą jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów
tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może
być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz Przedsiębiorstwa.
4. Odbiorca będący właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych
dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy
wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt. 3 ustawy.
Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczenia obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.
§ 12. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. Koszty
zakupu, montażu urządzenia pomiarowego, jego plombowania, napraw i legalizacji obciążają Odbiorcę.
2. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zakupionych, zamontowanych, zaplombowanych, legalizowanych i obsługiwanych na koszt Odbiorcy, a w razie ich braku określa się na podstawie
wielkości powierzchni, z których odprowadzane są wody
opadowe i roztopowe, współczynników spływu powierzchniowego oraz średniego opadu z wielolecia.
3. W razie braku legalizowanych urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako
równą sumie ilości wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo oraz ilości wody pobranej z innych źródeł.
4. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych
i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa,
w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody
pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza
własnego.
5. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych
oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do
urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego
i wodomierza głównego.
6. Odbiorca jest zobowiązany do zainstalowania
na własny koszt wodomierza własnego, jego montażu,
plombowania, napraw i legalizacji.
§ 13. 1. W przypadku braku wodomierza ilość pobranej wody określa się na podstawie przeciętnych
norm zużycia określonych rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8,
poz. 70).
2. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego i braku możliwości
ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług,
ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków
ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub
odprowadzonych ścieków w całym okresie ostatnich 6ciu miesięcy świadczenia usług przed stwierdzeniem
niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.
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§ 14. 1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych
ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się
wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na
ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego, legalizowanego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.
2. Koszty zakupu, montażu wodomierza dodatkowego, jego plombowania, napraw oraz legalizacji obciążają Odbiorcę.
§ 15. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest
faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego,
w którym Odbiorcami są również osoby korzystające
z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia
odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym
z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż
14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy
ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym
w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty
jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.
5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się
ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku w tej sprawie.
§ 16. 1. W rozliczeniach z Odbiorcami Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę wprowadzoną
w trybie art. 24 ustawy.
2. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
3. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen
i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo
podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga
odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.
§ 17. W przypadku zmiany wysokości cen i opłat
wynikających z wprowadzenia nowej taryfy Przedsiębiorstwo ustala zużycie wody lub wielkość odprowadzonych ścieków przed i po wprowadzeniu taryfy proporcjonalnie do ilości dni pomiędzy ostatnim odczytem
przed zmianą taryfy a dniem zmiany taryfy i ilości dni od
dnia zmiany taryfy do dnia odczytu.
Rozdział V
Warunki przyłączania do sieci
§ 18. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek
osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba
ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
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1) aktualną mapę sytuacyjną określająca usytuowanie
nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu,
2) sprecyzowanie potrzeb w zakresie ilości i celu, na jaki
będzie używana woda, oraz rodzaju odprowadzanych
ścieków,
3) dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania
z obiektu, który ma być przyłączony.
3. W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo wydaje
warunki przyłączenia nieruchomości.
4. Warunki
wszczególności:

przyłączenia

powinny

określać

1) miejsce i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy do
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
2) wymagania w zakresie stosowanych materiałów
i urządzeń,
3) ciśnienie dyspozycyjne wody w sieci wodociągowej,
4) stan napełnienia sieci kanalizacyjnej i możliwości
odprowadzania ścieków opadowych i wód roztopowych,
5) termin ważności warunków przyłączenia.
5. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót
przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej i dokonanie zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
6. Przedsiębiorstwo uzgadnia dokumentację
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego
przyłącza pod względem prawidłowego wykonania
w terminie do 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.
8. Przedsiębiorstwo obowiązane jest zawrzeć
umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków
w terminie do 7 dni od dnia odbioru przyłącza.
9. Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody
i/lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu
2 dni roboczych od dnia podpisania umowy lub
w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.
§ 19. 1. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz
studni wodomierzowej, pomieszczeń przewidzianych do
lokalizacji wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się
o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej.
2. Wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej mogą obejmować nie tylko zgodę na
wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez
przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
3. W sytuacji opisanej w ust. 2 Gmina lub Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed
wydaniem warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej są zobowiązane do zawarcia
umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia
przez Gminę lub Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ubiegającego się
o przyłączenie ze środków własnych.
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4. W sytuacji współfinansowania przez przyszłego
Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Gminą lub Przedsiębiorstwem a tym
Odbiorcą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia
przez Gminę lub Przedsiębiorstwo części inwestycji
sfinansowanej przez Odbiorcę ubiegającego się
o przyłączenie.
5. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Gminę lub Przedsiębiorstwo prawa własności
urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania,
w sposób umożliwiający Gminie lub Przedsiębiorstwu
korzystanie z urządzenia.
6. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia
wymaga akceptacji Gminy lub Przedsiębiorstwa i Odbiorcy ubiegającego się o przyłączenie.
7. Umowa, o której mowa w ust 3 i 4 pod rygorem
nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
8. Umowa, o której mowa w ust 3 i 4 winna określać, co najmniej:
1) termin wybudowania urządzenia,
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Gminę lub
Przedsiębiorstwo
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Gminę lub
Przedsiębiorstwo,
6) termin przejęcia urządzenia,
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Gminę lub
Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy
nie przenoszącej prawa własności,
8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.
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Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 21. 1. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowokanalizacyjnych mogą uzyskać dostęp do tych usług na
warunkach określonych w:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy,
3) wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
4) planach inwestycyjnych Przedsiębiorstwa.
2. Dokumenty określone w ust. 1 pkt 1) i 2) udostępniane są w siedzibie Gminy, natomiast dokumenty
określone w ust. 1 pkt 3) i 4) udostępniane są
w siedzibie Przedsiębiorstwa.
Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza
§ 22. 1. W ramach prac związanych z odbiorem
przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, oraz z projektem przyłącza.
2. Jeżeli warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
3. Określone w warunkach przyłączenia próby
i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane
przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia
warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie
zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności
jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych
ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji
wody i odprowadzania ścieków.

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem
przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać
do odbioru przed zasypaniem.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci
spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim,
że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziomu usług.

§ 23. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez
przedstawiciela Odbiorcy Przedsiębiorstwo uzgadnia
jego termin, na nie dłużej niż trzy dni od daty zgłoszenia.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowych
w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych.

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego
Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

2. Wyniki prób i odbiorów są potwierdzane przez
strony w protokołach.
§ 24. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.
§ 25. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza
powinno zawierać co najmniej:
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1) dane identyfikujące Odbiorcę i adres przyłącza,
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
3) inne warunki odbioru.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru,
(średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia)
2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego,
3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
4) uwagi dotyczące ewentualnych różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.
3. Włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Odbiorców dokonuje Przedsiębiorstwo.
Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
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1) Przedsiębiorstwo zapewnia ciągłość usług i stałą obsługę Odbiorcy w sposób określony niniejszym regulaminem,
2) w przypadku wystąpienia awarii na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo niezwłocznie,
nie dłużej niż w ciągu 1 godziny od zgłoszenia, podejmuje czynności dla zabezpieczenia oraz usunięcia
awarii,
3) zgłoszenie uszkodzenia wodomierza zobowiązuje Przedsiębiorstwo do podjęcia czynności zmierzających do jego
wymiany nie później niż w ciągu 3 dni.
2. Przedsiębiorstwo utrzymuje całodobowy dyżur
telefoniczny i obowiązany jest prowadzić książkę dyżurów, w której dokumentuje wszystkie zgłoszenia z podaniem liczby porządkowej, daty i godziny zgłoszenia,
osoby zgłaszającej, przedmiotu zgłoszenia oraz sposobu
załatwienia zgłoszenia.
§ 32. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji
dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz
wysokości rachunków za usługi.

§ 26. 1. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji
usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób
zwyczajowo przyjęty.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez Odbiorcę w siedzibie
Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą
poczty elektronicznej.

2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania, na żądanie Odbiorców, informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia Odbiorcy o sposobie załatwienia reklamacji
w terminie do 30 dni od daty jej wpływu.

§ 27. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu
jej jakości Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni
przed planowanym terminem.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach awarii oraz gdy
występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia,
zdrowia i środowiska.
§ 28. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym
niż 12 miesięcy.
§ 29. W przypadku przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 24 godziny Przedsiębiorstwo ma obowiązek obniżyć opłatę abonamentową oraz ryczałtową proporcjonalnie do okresu przerwy za każdą rozpoczętą
dobę przerwy w dostawie.
§ 30. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegającej od
warunków umowy.
Rozdział IX
Standardy obsługi Odbiorców, sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu
ścieków
§ 31. 1. Standard obsługi Odbiorcy:

§ 33. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego
pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości, jego zarządcy lub
zmianach użytkownika lokalu.
§ 34. Odbiorca powinien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji
wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.
Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 35. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest
dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez
Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. W przypadku zainstalowania hydrantów na
wewnętrznej sieci Odbiorcy rozliczenie pobranej wody
z tychże hydrantów następuje z Odbiorcą na podstawie
dodatkowego wodomierza zakupionego, zainstalowanego, zaplombowanego i legalizowanego na koszt Odbiorcy.
§ 36. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej
pomiędzy Gminą i Przedsiębiorstwem.
§ 37. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana
na podstawie pisemnych informacji składanych przez
jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
§ 38. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda
jest dostarczana dla innych Odbiorców usług, jednostka
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straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

§ 41. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 39. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

§ 40. Traci moc uchwała Nr X/76/07 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice” .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

1877

1878
1878

UCHWAŁA NR VIII/48/11
RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru
w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska
w Ryglicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 695, poz. 5229)

„§ 2. 4) P. Jacek Lesiak - sołectwo Lubcza”
2. § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 8) P. Władysław Olszówka - sołectwo Zalasowa”
3. § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 7) P. Jacek Lesiak - 5%”
4. § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 7) P. Władysław Olszówka - 5%”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Ryglic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do inkasa podatków
od II raty podatku za 2011 rok.
Przewodniczący Rady:
Grzegorz Wojtanowski

1. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
1878

1879
1879

UCHWAŁA NR VI/53/2011
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specialistyczne
usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 oraz art. 40
ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.), w związku art. 36 pkt. 2, art. 50, ust.6,
art.96 ust 4, art. 102 oraz art. 106 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
nr 175, poz.1362 z późn. zm.)
§ 1. Określa się dla mieszkańców Gminy Tuchów
szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Gmina Tuchów realizuje zadania własne
w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2.. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tuchowie.
3. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również w formie pomocy sąsiedzkiej.
§ 3. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje
osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby
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lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich,
a są jej pozbawione.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze mogą być przyznane również osobom,
które wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub
małżonek wspólnie zamieszkujący lub niezamieszkujący, następnie wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 4. Świadczenia z pomocy społecznej, w tym
usługi opiekuńcze są udzielane na wniosek osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego
albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub
jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna
może być udzielana z urzędu.
§ 5. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tuchowie przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich
zakres, czas i miejsce świadczenia przy czym:
1. Zakres przyznawanych usług uzależniony jest
od stanu zdrowia osoby korzystającej z pomocy społecznej oraz jej sytuacji rodzinnej.
2. Ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej
oraz majątkowej dokonuje pracownik socjalny podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
3. Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na
jaki niezbędne jest świadczenie tych usług, w zakresie
ustalonym w wywiadzie środowiskowym oraz zaświadczeniu lekarza rodzinnego lub specjalisty
stwierdzającego potrzebę sprawowania opieki przez
drugą osobę.
4. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przyznaje się na mocy decyzji administracyjnej
§ 6. 1. Osoby korzystające z usług opiekuńczych
ponoszą odpłatność, w zależności od posiadanego
dochodu, w stosunku do kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej, lub osoby w rodzinie o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362).
2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest
obliczana odpłatność odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie
gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362). Ponoszona odpłatność za usługi opiekuńcze wyrażona jest w procentach i określona w tabeli, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały.
3. Kryteria dochodowe ulegają weryfikacji
w trybie przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej.
§ 7. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi
9,00 zł. Koszt jednej godziny został skalkulowany na
podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia
netto osób świadczących usługi opiekuńcze zatrudnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość odpłatności klienta określa się na podstawie
wskaźnika odpłatności w procentach ustalonego od
kosztu jednej godziny usług opiekuńczych. Wskaźniki
te określone są w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do
Uchwały.

Poz. 1879

2. Koszt usług opiekuńczych w formie pomocy
sąsiedzkiej stanowi wysokość brutto wynagrodzenia
osoby sprawującej usługę w stosunku miesięcznym.
Wysokość odpłatności klienta stanowi wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od miesięcznego
kosztu usługi w formie pomocy sąsiedzkiej. Wskaźniki
te określone są w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do
Uchwały.
§ 8. Na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
osobistej, zdrowotnej lub majątkowej mogą być całkowicie lub częściowo zwolnione z ponoszonych
odpłatności za usługi opiekuńcze. Okolicznościami
tymi są:
a) ponoszenie opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub innej placówce,
b) długotrwała choroba wymagająca ponoszenia
znacznych kosztów leczenia – powyżej 20% dochodu (w skali miesiąca),
c) niepełnosprawność wymagająca ponoszenia
znacznych kosztów na rehabilitację lub zakup
sprzętu,
d) straty materialne spowodowane klęską żywiołową lub zdarzeniem losowym,
e) udokumentowane wysokie koszty utrzymania
(czynsz i opłaty mieszkaniowe, wynajem lokalu
mieszkalnego).
§ 9. 1. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w spoczywa na:
-osobie i rodzinie korzystającej z usług,
-spadkobiercy osoby, która korzystała z pomocy
w formie usług – z masy spadkowej,
-małżonku, zstępnych przed wstępnymi.
2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie na mocy art. 103 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362) może w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się
o przyznanie usług opiekuńczych.
§ 10. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie do 30 dnia
każdego miesiąca, w którym dokonywana jest usługa.
2. Wpłata dokonywana jest przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat, lub osobę sprawującą
usługę.
3. Wysokość odpłatności ustalona jest w decyzji
administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tuchowie.
§ 11. Traci moc Uchwała nr IV/39/2011 Rady
Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich
pobierania.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
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§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poz. 1879,1880

dniem wejścia w życie Uchwały będą aktualizowane
zgodnie z art. 107 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175,
poz. 1362) z chwilą przeprowadzania wywiadu środowiskowego – aktualizacji.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia.
3. W przypadku osób, u których świadczenia
w postaci usług opiekuńczych są obecnie realizowane, decyzje w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydane przed

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
Załącznik
do uchwały nr VI/53/2011
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 30 marca 2011 r.

USŁUGI OPIEKUŃCZE
Przedział dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą oraz osobę w rodzinie określają następujące
wskaźniki odpłatności:
Dochód osoby samotnie gospodarujacej
Wskaźnik odpłatności w % ustalony od ceny 1 godz. usługi
lub przypadający na osobę w rodzinie:
lub wartości usługi-pomocy sąsiedzkiej
Osoby samotnie gospodarujące
Osoby w rodzinie
Do 100%
Do 477,00
0%
0%
100% - 120%
477,01 - 572,40
5% - 0,45
10% - 0.90
120% - 150%
572,41 - 715,50
10% - 0,90
20% - 1,80
150% - 175%
715,51 - 834,75
20% - 1,80
30% - 2,70
175% - 200%
834,76 - 954,00
30% - 2,70
40% - 3,60
200% - 250%
954,01 - 1.192,50
50% - 4,50
60% - 5,40
250% - 300%
1.192,51 - 1.431,00
60% - 5,40
80% - 7,20
300% - 350%
1.431,01 - 1.669,50
80% - 7,20
90% - 8,10
Od 350%
Od 1.669,51
100% - 9,00
100% - 9,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona
1879

1880
1880

UCHWAŁA NR V/27/2011
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r., Nr 142
poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 9
i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004r.,
Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Wielkiej Wsi
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Statut Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej
Wsi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/97/96 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 października 1996r.
w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi
w zakresie dotyczącym statutu Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej
Wsi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko
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Załącznik
do uchwały nr V/27/2011
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 31 marca 2011 r.

Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół zwany dalej GZEAS działa na podstawie:
-Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
-Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572
z późn. zm.),
-Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),
-Ustawy z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości
( tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223
z późn. zm.)
-Uchwały Nr XXV/97/96 Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 24 października 1996r. w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wielkiej Wsi
-Niniejszego Statutu
§ 2. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół jest samodzielną jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Wielka Wieś
i używa skrótu GZEAS.
§ 3.
1) Siedzibą GZEAS jest miejscowość Wielka Wieś.
2) Adres: 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48
3) Obszar działania GZEAS obejmuje Gminę Wielka Wieś
4) GZEAS używa pieczątki podłużnej o brzmieniu: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
w Wielkiej Wsi 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48;
tel/fax: 12/419-17-06 IDENT: 001174647 NIP: 945-14-72740
5) W korespondencji GZEAS posługuje się oznakowaniem akt o symbolu GZEAS
§ 4. Nadzór nad działalnością GZEAS sprawuje
Wójt Gminy Wielka Wieś.
Rozdział 2
Cele i zadania GZEAS
§ 5. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wielkiej Wsi został powołany w celu obsługi
finansowej, księgowej, organizacyjnej i administracyjnej
zespołu szkolno – przedszkolnego, szkół podstawowych,
gimnazjów i przedszkoli funkcjonujących na obszarze
Gminy Wielka Wieś, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wielka Wieś, zwanych dalej „placówkami
oświatowymi”, wymienionych w dalszej części niniejszego statutu.
§ 6. Podstawą gospodarki finansowej GZEAS-u
oraz obsługiwanych jednostek oświatowych są roczne

plany finansowe sporządzane i zatwierdzane, w przypadku GZEAS-u przez Dyrektora Zespołu, a w przypadku
jednostek oświatowych przez ich Dyrektora.
§ 7. Do zadań GZEAS należy:
1) Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy.
2) Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości,
określonych ustawą dla wszystkich szkół i przedszkoli
na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami.
3) Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu nośników komputerowych dla każdej jednostki oddzielnie
i dokonywanie zestawień analitycznych i syntetycznych.
4) Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych szkół i przedszkoli samorządowych we
współpracy z dyrektorami placówek oświatowych
i Wójtem Gminy Wielka Wieś oraz kontrola realizacji
planów finansowych.
5) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez jednostki objęte zakresem działania Zespołu.
6) Opracowywanie projektów, planów i analiz ekonomiczno - finansowych oraz sprawozdań i informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych.
7) Dokonywanie sprawozdawczości budżetowej ( z zakresu zadań rzeczowo – finansowych ) i statystycznej
( z zakresu zadań administracyjnych i edukacyjnych ).
8) Nadzór nad gospodarką materiałową i inwentaryzacyjną składników majątkowych mienia komunalnego
placówek oświatowych.
9) Sporządzanie list i kart wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych pracowników i prowadzenie obowiązującej dokumentacji z zakresu rozliczeń ubezpieczenia
społecznego i rozliczeń podatkowych.
10)Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych
( instrukcji ) wydawanych przez kierowników podległych jednostek, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
1. zakładowego planu kont i sposobu prowadzenia
ksiąg rachunkowych (polityka rachunkowości),
2. instrukcji obiegu dokumentów,
3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
4. procedury kontroli zarządczej, wewnętrznej i finansowej,
5. regulaminu udzielania zamówień publicznych,
6. regulaminu wynagradzania pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowo – wychowawczych.
11)Wykonywanie zarządu mieszkaniami komunalnymi
zajmowanymi przez nauczycieli w zakresie ewidencji
i naliczania odpłatności z tytułu najmu.
12)Administrowanie autobusami szkolnymi oraz organizacja i zapewnienie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy lub zwrot kosztów przejazdu środkami ko-
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munikacji publicznej oraz zapewnienie uczniom niepełnosprawnym – bezpłatnego transportu i opieki do
szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki bądź zwrot kosztów dowozu, jeżeli transport zapewniają rodzice.
13)Koordynacja działalności placówek oświatowych.
§ 8. GZEAS prowadzi obsługę finansową, księgową, organizacyjną i administracyjną placówek oświatowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych
poszczególnych placówek.
§ 9.
1) Do zadań GZEAS należy także wykonywanie obowiązków i czynności związanych z zadaniami gminy jako
organu prowadzącego placówki oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności:
1. ewidencji zakładanych i prowadzonych szkół
i przedszkoli samorządowych oraz niepublicznych zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty nie będące
jednostkami samorządu terytorialnego,
2. opracowanie sieci publicznych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów i przekazanie do zatwierdzenia odpowiednim organom,
3. przygotowywanie dokumentów do organizacji
i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych bądź przedłużenia stanowiska dyrektora na kolejny okres
4. przygotowywanie opinii o pracy dyrektorów
szkół i przedszkoli w celu dokonania oceny pracy po
uzyskaniu częściowej oceny z organu prowadzącego
nadzór pedagogiczny
5. wykonywanie obowiązków administracyjnych
w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki, kontrola spełniania obowiązku nauki
6. konsultacja i uzgadnianie ze Związkami Zawodowymi i Komisją Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw
Socjalnych przy Radzie Gminy Wielka Wieś, zasad
opracowania regulaminu wynagradzania nauczycieli
w sprawie składników wynagrodzenia będących
w kompetencji gminy z uwzględnieniem wymogów
dotyczących
średnich
wynagrodzeń
nauczycieli,
o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karty Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 97,
poz. 674 ze zm,),
7. przyjmowanie wniosków o stypendia naukowe
Wójta Gminy Wielka Wieś, sprawdzanie ich pod względem merytorycznym, uzgadnianie z Gminną Komisją
Stypendialną wg odrębnych procedur i przygotowywanie list wypłat stypendiów,
8. prowadzenie dokumentacji w zakresie wdrażania zewnętrznych programów pomocowych i edukacyjnych,
9. prowadzenie spraw w zakresie realizacji porozumień międzygminnych
10. prowadzenie dokumentacji z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wynikających z kontynuacji nauki zawodu lub
przygotowania zawodowego,

Poz. 1880

11. sporządzanie i kontrola sprawozdań z zakresu
zadań objętych dotacją celową i nadzór nad rozliczaniem wykonania tych zadań,
12. opracowywanie wytycznych do sporządzania
projektów organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami o organizacji pracy placówek oświatowych
i ustaleniami organu prowadzącego,
13. nadzorowanie i kontrola opracowanych przez
dyrektorów placówek oświatowych arkuszy organizacyjnych i przedkładanie ich Wójtowi Gminy Wielka Wieś
do zatwierdzenia,
14. przygotowywanie projektów uchwał Rady
Gminy w Wielkiej Wsi i zarządzeń Wójta Gminy Wielka
Wieś dotyczących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
15. obsługa kadrowa w zakresie działalności organu prowadzącego szkoły i przedszkola,
16. opracowywanie projektów regulaminów :
a) wynagradzania nauczycieli w zakresie składników
wynagrodzenia będących w kompetencji gminy,
b) dotyczącego trybu działania powołanej na terenie
gminy Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego oraz dotyczącego udziału w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego (dla dyrektorów), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania
stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. Nr 260 poz. 2593 z późn. zm.),
c) dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
d) dotyczącego organizacji i zasad działania systemu
informacji oświatowej (SIO) i tworzenia administracyjnych baz danych oświatowych niezbędnych do
prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do
usprawniania finansowania zadań oświatowych,
e) przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
f) innych regulaminów i zarządzeń wg szczególnych
rozporządzeń prawa oświatowego.
2) GZEAS wykonuje inne obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki finansowej jednostek budżetowych i inne czynności związane
z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające z ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, a także zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej
opieki wychowawczej powierzone przez Wójta Gminy
Wielka Wieś.
Rozdział 3
Gospodarka finansowa
§ 10.
1) GZEAS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych dla jednostek budżetowych.
2) GZEAS jest finansowany ze środków określonych
w uchwale budżetowej Rady Gminy Wielka Wieś.
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3) Podstawą gospodarki finansowej GZEAS jest roczny
plan finansowy.
Rozdział 4
Majątek
§ 11.
1) GZEAS zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz pełni funkcję kontrolną nad majątkiem poszczególnych placówek.
2) GZEAS jest administratorem powierzonego mu mienia trwałego i ruchomego. Bez zgody Wójta Gminy
nie może trwale nim rozporządzać, ani oddawać do
użytku innym osobom.
Rozdział 5
Zarządzanie i organizacja GZEAS
§ 12.
1) Działalnością GZEAS kieruje Dyrektor.
2) Dyrektor reprezentuje GZEAS na zewnątrz, ponosi
odpowiedzialność za całokształt spraw organizacyjnych i finansowych GZEAS.
3) Dyrektora GZEAS powołuje i odwołuje Wójt Gminy
Wielka Wieś.
4) Dyrektor zatrudnia i zwalnia Głównego Księgowego
i pozostałych pracowników GZEAS, wykonuje wobec
nich funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu
Kodeksu pracy.
5) Organizację GZEAS określa regulamin organizacyjny
opracowany przez Dyrektora GZEAS i zatwierdzony
przez Wójta Gminy Wielka Wieś.
6) Pracownicy GZEAS są pracownikami samorządowymi, do których ma zastosowanie Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
7) Obsługę prawną dla GZEAS prowadzi Urząd Gminy
w Wielkiej Wsi.
§ 13.
1) Dyrektor GZEAS, wykonując czynności związane ze
sprawowanym nadzorem, ma prawo wstępu do szkół
i przedszkoli oraz wglądu do prowadzonej przez placówki oświatowe dokumentacji dotyczącej przebiegu
nauczania, wychowania i opieki, organizacji pracy
oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
i uczniów.
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2) Dyrektor GZEAS może wydawać dyrektorom placówek oświatowych zarządzenia i doraźne zalecenia oraz
zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzanych czynności.
§ 14. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wielkiej Wsi prowadzi obsługę finansowo
– księgową i organizacyjno – administracyjną następujących placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś:
1) Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16,
2) Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76,
3) Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4,
4) Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego
w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5,
5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2; w skład, którego wchodzi:,
-Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki
w Modlnicy,
-Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. św. Faustyny 8,
-Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy,
-Przedszkole Samorządowe w Modlnicy.
6) Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym
Kościele, ul. Krakowska 172,
7) Przedszkole Samorządowe w Modlniczce, ul. św. Faustyny 5,
8) Przedszkole Samorządowe w Białym Kościele, ul. Krakowska 172,
9) Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 3.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 15. Za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu odpowiedzialność ponosi Dyrektor Gminnego
Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Wielkiej Wsi.
§ 16. Wszelkie zmiany do niniejszego statutu mogą
być dokonywane na zasadach i w trybie przewidzianym
dla jego uchwalenia.
§ 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko

1880

1881
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UCHWAŁA NR V/28/2011
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, stanowiącym
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
Wielka Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, stanowiący Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 stycznia 2009 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ośrodek działa na podstawie:
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1. uchwały Nr IV/16/90 Rady Gminy w Wielkiej
Wsi z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

1. „1. Ośrodek wykonując zadania własne gminy
w zakresie pomocy społecznej kieruje się ustaleniami
Wójta Gminy Wielka Wieś.

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2. Ośrodek wykonując zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.”

3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
z późn. zm.);
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.);

3) W § 5 ust. 2 dodaje się punkty 27 i 28 w brzmieniu:
„27) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
28) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”.
4) W § 5 ust. 3 skreśla się punkty 1 i 2, a dodaje się punkt
9 w brzmieniu:

6. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.);

„9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.”.

7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255
z późn. zm.);

5) W § 6 dodaje się punkty 6 i 7 w brzmieniu:

8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.);
9. ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493 z późn. zm.);
10. ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135
z późn. zm.);

„6) realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie; 7) realizacja zadań nałożonych na
Ośrodek, określonych w innych ustawach.”.
§ 2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wielka Wieś.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Krystyna Sułko

11. niniejszego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
1881

1882
1882

ANEKS NR 3
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 16 marca 2011 r.
do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie:
powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania
zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych
w Porozumieniu.
zawarty w dniu 16 marca 2011 roku, pomiędzy: Gminą
Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich
Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej
części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem
i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 15 reprezentowaną przez:
Witolda Słomkę – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki
Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu
„Gminą”.
§ 1. Niniejszy aneks zostaje zawarty w związku: a)
z ustaleniem na rok 2011 szczegółowych parametrów
usług przewozowych, określonych w załączniku Nr 2, b)
z określeniem zwaloryzowanej na podstawie § 3 ust. 3
i 7 Porozumienia stawki za 1 wozokm. obowiązującej od
dnia 1 stycznia 2011 roku, c) ze zmianą brzmienia
§ 4 ust.1 oraz ust. 2.

§ 2. W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stawka za
1 wozokm od 1 stycznia 2011 roku wynosi 5,17 zł.”
§ 3. Wprowadza się zmieniony niniejszym aneksem
Załącznik Nr 2 do Porozumienia.
§ 4. Zmieniony w ramach niniejszego Aneksu Załącznik Nr 2 do Porozumienia stanowi integralną część
Aneksu.
§ 5. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Miesięczne kwoty, stanowiące udział Gminy w kosztach realizacji
przedmiotu niniejszego Porozumienia naliczane będą
w oparciu o miesięczny plan wozokilometrów (wg zał.
nr 2) odrębnie dla każdego miesiąca i przekazywane
będą przez Gminę z góry w terminie do dnia 25 każdego
miesiąca na rachunek bankowy Miasta.”
§ 6. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ostateczne rozliczenie należności za dany miesiąc, wynikające
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z faktycznie wykonanych wozokilometrów na rzecz
Gminy, Miasto przedstawi Gminie do 20 dnia następnego miesiąca. W przypadku wykazania niedopłaty lub
nadpłaty Gmina uwzględni kwotę rozliczenia w najbliższej transzy przekazywanej Miastu w ramach należności
określonej w ust. 1.”
§ 7. Treść Aneksu Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku

Poz. 1882

(Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
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Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
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ANEKS NR 7
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 11 kwietnia 2011 r.
do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie:
powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych
w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
zawarty w dniu 11 kwietnia 2011 r. pomiędzy: Gminą
Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną
w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem”
a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej
części niniejszego aneksu „Gminą”.
§ 1. Niniejszy aneks zostaje zawarty w związku:
a) z ustaleniem na rok 2011 szczegółowych parametrów usług przewozowych, określonych w załączniku
Nr 2, b) z określeniem zwaloryzowanej na podstawie
§ 3 ust. 3 i 7 Porozumienia stawki za 1 wozokm. obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011r., c) ze zmianą
brzmienia § 4 ust. 1 oraz ust. 2.
§ 2. W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. Stawka za 1 wozokm od 1 stycznia 2011 roku wynosi
5,17 zł."
§ 3. W § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ 5.
Wskaźnik udziału Gminy w kosztach wykonywania
usług, o których mowa w ust. 1 od dnia 1 stycznia
2011 r. wynosi: - 35 % w odniesieniu do wozokilometrów określonych w Części Ia tabeli Załącznika Nr 2, 50 % w odniesieniu do wozokilometrów określonych
w Części Ib oraz Części II tabeli Załącznika Nr 2.”
§ 4. Wprowadza się zmieniony niniejszym aneksem Załącznik nr 2 do Porozumienia.

§ 5. Zmieniony w ramach niniejszego Aneksu Załącznik Nr 2 do Porozumienia stanowi integralną
część Aneksu.
§ 6. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Miesięczne kwoty, stanowiące udział Gminy w Kosztach
realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia naliczane będą w oparciu o miesięczny plan wozokilometrów (wg zał. nr 2) odrębnie dla każdego miesiąca
i przekazywane będą przez Gminę z góry w terminie
do dnia 25 każdego miesiąca na rachunek bankowy
Miasta”.
§ 7. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ostateczne rozliczenie należności za dany miesiąc, wynikające z faktycznie wykonanych wozokilometrów na
rzecz Gminy, Miasto przedstawi Gminie do 20 dnia
następnego miesiąca. W przypadku wykazania niedopłaty lub nadpłaty gmina uwzględni kwotę rozliczenia w najbliższej transzy przekazanej Miastu
w ramach należności określonej w ust. 1”.
§ 8. Treść Aneksu nr 7 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku
(Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
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Prezydent Miasta Krakowa:
Jacek Majchrowski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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