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683
UCHWA£A Nr XXXII/188/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby inne ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami)1 w zwi¹zku z art.
80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z pón. zmianami)2 Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XVII/90/2007 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 10 grudnia 2007 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1. Dotychczasowy §1 otrzymuje brzmienie: Dotacja z bud¿etu Gminy Swarzêdz na prowadzenie:

1) przedszkoli publicznych;
2) przedszkoli niepublicznych;
3) innych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespó³ wychowania przedszkolnego)
udzielana jest na wniosek osoby posiadaj¹cej wpis do
ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez
Gminê Swarzêdz zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty.
2. W dotychczasowym §4 dodaje siê ust. 2 a w brzmieniu:
2a) Inne formy wychowania przedszkolnego wymienione w §1 pkt 3 otrzymuj¹ dotacjê na ka¿de dziecko w
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wysokoci nie ni¿szej ni¿ 40% planowanych w bud¿ecie
gminy wydatków bie¿¹cych, w przeliczeniu na jedno dziecko w gminnych przedszkolach, które poniesie Gmina
Swarzêdz, w roku udzielania dotacji.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr
181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,
Nr 173 poz. 1218.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wy¿ej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122
poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz.
2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115
poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz.
1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917.

§3. Pozosta³e zapisy uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Swarzêdz.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
(-) mgr Piotr Choryñski

684
UCHWA£A Nr XXIV/195/2008 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 165a, 166, 173,
184 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, 3 art.
195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada
Miejska w Pleszewie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dochody bud¿etu Miasta i Gminy Pleszew
na rok 2008 w wysokoci 62.602.325 z³, z tego:
- dochody bie¿¹ce w kwocie 
- dochody maj¹tkowe w kwocie 

61.047.375 z³,
1.554.950 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y, w tym:
1) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci
10.539.818 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr1a do uchwa³y,

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie
umów lub porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci
80.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1b do uchwa³y.
§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu Miasta i Gminy Pleszew
na rok 2008 w wysokoci 68.089.520 z³, z tego:
- wydatki bie¿¹ce w kwocie 

57.932.525 z³,

- wydatki maj¹tkowe w kwocie 

10.156.995 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y, w tym:
1) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ realizowanych
na podstawie porozumieñ lub umów z innymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego, w kwocie
80.000 z³,
2) wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego w kwocie
1.107.415 z³.
2. Plan wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
ustawami w kwocie 10.539.818 z³, okrela za³¹cznik nr 2a do
uchwa³y.
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3. Plan wydatków maj¹tkowych w kwocie 10.156.995 z³,
okrela za³¹cznik nr 2b do uchwa³y.
4. Plan wydatków z tytu³u dotacji udzielanych dla instytucji kultury w kwocie 1.948.000 z³, okrela za³¹cznik nr 2c do
uchwa³y.
5. Plan wydatków z tytu³u dotacji udzielanych na finansowanie lub dofinansowanie zadañ gminy zleconych podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoæ po¿ytku publicznego w kwocie
348.620 z³, okrela za³¹cznik nr 2d do uchwa³y.
6. Plan dotacji dla szkó³ niepublicznych o uprawnieniach
szkó³ publicznych w kwocie 732.790 z³ okrela za³¹cznik nr 2e
uchwa³y.
§3. 1. Deficyt bud¿etu w wysokoci 5.487.195 z³, zostanie
sfinansowany przychodami z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i
po¿yczek.
2. Plan przychodów i rozchodów bud¿etu Miasta i Gminy
Pleszew okrela za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
§4. Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do uchwa³y oraz
wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci okrelone w
za³¹czniku nr 4a do uchwa³y.
§5. W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
1. ogóln¹ w wysokoci

335.841 z³,

2. celowe w wysokoci

670.000 z³,

z tego:
a) na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 
kwota
450.000 z³,
b) na realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego, kwota 
70.000 z³,
c) na remonty w placówkach owiatowych, kwota 
150.000 z³,
3. celow¹ w wysokoci 200.000 z³, z przeznaczeniem na
zadania inwestycyjne.
§6. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 380.000 z³ i wydatki
na realizacjê zadañ okrelonych w Programie Przeciwdzia³ania
Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w wysokoci ³¹cznej 380.000 z³.
§7. Ustala siê plan przychodów i wydatków dochodów
w³asnych jednostek bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5
do uchwa³y.

3. sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów w kwocie
4.777.700 z³.
§10. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do:
1. zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów
wartociowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
bud¿etowego deficytu bud¿etu do wysokoci 1.000.000 z³,
2. zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w
roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci
dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym,
3. dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniach w planie wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej, w tym tak¿e
do dokonywania zmian polegaj¹cych na przeniesieniu planowanych wydatków miêdzy zadaniami inwestycyjnymi,
4. lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach
bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu,
5. zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach
okrelonych w za³¹czniku nr 4 do uchwa³y,
6. zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie programów i projektów ze rodków bud¿etu Unii Europejskiej oraz rodków
pochodz¹cych ze róde³ zagranicznych niepodlegaj¹cych
zwrotowi okrelonych w za³¹czniku nr 4a do uchwa³y,
7. przekazania uprawnieñ kierownikom jednostek organizacyjnych do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci
dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym.
§11. Ustala siê kwotê 1.000.000 z³, do której Burmistrz
Miasta i Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania.
§12. Inne postanowienia dotycz¹ce wykonywania bud¿etu przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew:
1. Zwroty wydatków dotycz¹ce:
a) refundacji z Powiatowego Urzêdu Pracy
b) kosztów rozmów telefonicznych przez pracowników ,
c) nienale¿nie pobranych zasi³ków z opieki spo³ecznej,
dokonanych w tym samym roku bud¿etowym przyjmowane s¹ na rachunki bie¿¹ce wydatków i zmniejszaj¹ wykonanie wydatków w tym roku bud¿etowym. Zapisu tego nie
stosuje siê do wydatków poniesionych na programy i
projekty realizowane z udzia³em rodków z bud¿etu Unii
Europejskiej. rodki pozyskane na w/w programy i projekty s¹ przyjmowane na rachunek dochodów.

§8. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem nr 6 do uchwa³y.

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§9. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów i po¿yczek w kwocie 11.264.895z³ z tego:

§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1. na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego
deficytu bud¿etu w kwocie
1.000.000 z³,
2. finansowanie planowanego deficytu bud¿etu w kwocie
5.487.195 z³,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 47

Poz. 684

— 3837 —

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009
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Za³¹cznik Nr 1 a
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2009 ROK
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIV/195/ 2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12. 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009
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Za³¹cznik Nr 2a
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12 2008 r.

PLAN WYDATKÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAÑ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2009 ROK
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Za³¹cznik Nr 2b
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH NA 2009 ROK
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Za³¹cznik Nr 2c
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN WYDATKÓW Z TYTU£U DOTACJI UDZIELANYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2009
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Za³¹cznik Nr 2d
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN WYDATKÓW Z TYTU£U DOTACJI UDZIELANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAÑ GMINY
ZLECONYCH PODMIOTOM PROWADZACYM DZIA£ALNÆ PO¯YTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009
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Za³¹cznik Nr 2e
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN DOTACJI DLA SZKÓ£ NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH SZKÓ£ PUBLICZNYCH Na ROK 2009
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2009
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LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
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W wieloletnich programach inwestycyjnych ujête s¹ tylko inwestycje wieloletnie  nie s¹ ujête inwestycje realizowane w ci¹gu jednego roku bud¿etowego
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WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOC
(ART. 184 UST. 1 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)
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Za³¹cznik Nr 4a
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Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008 r.
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW W£ASNYCH JEDNOSTEK BUD¯ETOWYCH NA ROK 2009
Dzia³ 801 - Owiata i wychowanie
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe
/



:



6







3





'

 






 



3



2



 








:

 




:



6













6



)



:



=





=





=





=





=







=







2

 



3





5



6



=







=





 































 








 






































 






 




















 







































 





3

3










:

3





:

6

6



























:



































































































Dzia³ 801 - Owiata i wychowanie
Rozdzia³ 80104  Przedszkola
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXIV/195/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W PLESZEWIE NA ROK 2009
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UCHWA£A Nr XXVI/168/09 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 27 stycznia 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy i Miasta Zduny dla niepublicznych przedszkoli
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z pón. zm.), oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Dotacja z bud¿etu Gminy i Miasta Zduny na prowadzenie przedszkola niepublicznego udzielana jest osobom fizycznym i osobom prawnym, posiadaj¹cym wpis do ewidencji
przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez Gminê i Miasto
Zduny.
§2. Dotacji udziela siê na okres roku bud¿etowego, na
wniosek osoby prowadz¹cej niepubliczne przedszkole przedstawiony Burmistrzowi Gminy i Miasta Zduny nie póniej ni¿
do dnia 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia
dotacji.
§3. Wniosek, o którym mowa w §2 powinien zawieraæ:

1) nazwê organu prowadz¹cego niepubliczne przedszkole;
2) nazwê i adres przedszkola;
3) planowan¹ liczbê dzieci w przedszkolu, w tym liczbê dzieci
niebêd¹cych mieszkañcami Gminy i Miasta Zduny wraz z
adresem ich zamieszkania w okresach:
a) styczeñ  sierpieñ,
b) wrzesieñ  grudzieñ,
4) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma byæ
przekazywana dotacja,
5) podpis i piecz¹tkê osoby uprawnionej do sk³adania wniosku.
§4. 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przys³uguje
na ka¿de dziecko w wysokoci 85% ustalonych w bud¿ecie
Gminy i Miasta Zduny wydatków bie¿¹cych ponoszonych na
dzieci w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jedno
dziecko.
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2. Przez wydatki bie¿¹ce rozumie siê wysokoæ rodków
przeznaczonych w bud¿ecie Gminy i Miasta Zduny dla przedszkola publicznego okrelon¹ w uchwale bud¿etowej na dany
rok bud¿etowy, pomniejszon¹ o wydatki na inwestycje, podzielon¹ przez planowan¹ rednioroczn¹ liczbê dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola publicznego.
3. Dotacja na dziecko niepe³nosprawne przys³uguje w
wysokoci kwoty przewidzianej na niepe³nosprawnego ucznia
przedszkola i oddzia³u przedszkolnego w czêci owiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê i Miasto Zduny.
4.

Dotacj¹ objête s¹:

a) dzieci bêd¹ce mieszkañcami Gminy i Miasta Zduny,
b) dzieci nie bêd¹ce mieszkañcami Gminy i Miasta Zduny.
§5. Osoba prowadz¹ca przedszkole niepubliczne przekazuje Burmistrzowi w terminie do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca
informacje o faktycznej liczbie dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola w danym miesi¹cu.

Poz. 685

§7. 1. Dotacja powinna zostaæ wykorzystana zgodnie z
celem, na jaki zosta³a udzielona, do dnia 31 grudnia roku, na
który zosta³a udzielona.
2. rodki finansowe niewykorzystane do tego terminu
nale¿y zwróciæ w terminie do dnia 15 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku udzielenia dotacji, na rachunek bankowy
Gminy Zduny.
§8. Rozliczenie koñcowe z wykonania zadania powinno
zostaæ sporz¹dzone przez osobê prowadz¹c¹ przedszkole niepubliczne do dnia 10 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku
udzielenia dotacji, na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Zduny.

§6. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach miesiêcznych na rachunek przedszkola niepublicznego w terminie do
15-go dnia ka¿dego miesi¹ca.

§10. Traci moc Uchwa³a nr XV/93/08 Rady Miejskiej w
Zdunach z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy i Miasta Zduny dla
niepublicznych przedszkoli. Uchyla siê Uchwa³ê nr XXV/162/
08 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2008 r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud¿etu Gminy
i Miasta Zduny dla niepublicznych przedszkoli.

2. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest z³o¿enie przez niepubliczne przedszkole Burmistrzowi Gminy i
Miasta Zduny informacji, o której mowa w §5.

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
(-) mgr Zdzis³aw Malec
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UCHWA£A Nr XXIX/229/2009 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami)
i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z
póniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. W³aciciele lub posiadacze zabytku wpisanego do
rejestru zabytków, zobowi¹zani do finansowania, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych mog¹ ubiegaæ siê o udzielenie dotacji celowej z bud¿etu
Gminy na ich finansowanie.
§2. 1. Zasady ogólne sk³adania wniosków o dofinansowanie.
1. Wnioski o udzielenie dotacji nale¿y kierowaæ do Burmistrza Wolsztyna.
2.

2. Dotacja mo¿e byæ udzielona na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac prowadzonych z zachowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówieñ publicznych.
3. Uprawniony podmiot mo¿e otrzymaæ dotacjê, czêciowo
pokrywaj¹c¹ koszty prowadzenia prac.
4. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mog¹ obejmowaæ
nak³ady konieczne na realizacjê prac okrelonych w art. 77
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Dotacja mo¿e byæ udzielona do wysokoci 50% nak³adów
koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.
6. £¹czna wartoæ dotacji udzielonych z bud¿etu Gminy oraz
innych róde³ sektora finansów publicznych nie mo¿e
przekraczaæ 100% nak³adów koniecznych na wykonanie
tych prac lub robót.

Wniosek powinien zawieraæ:

a) nazwê podmiotu uprawnionego realizuj¹cego zadanie,
b) wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek wraz z kserokopi¹ decyzji o jego wpisie do rejestru oraz tytu³em
prawnym do u¿ytkowania zabytku,
c) zakres planowanych do wykonania prac uzgodniony z
Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
a w przypadku robót budowlanych zatwierdzony przez
w³aciwy Organ projekt budowlany,
d) termin i miejsce realizacji,
e) kosztorys okrelonych we wniosku prac,
f) okrelenie wysokoci dotacji, o któr¹ ubiega siê wnioskodawca,
g) owiadczenie o uzyskanych dotychczas rodkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji z³o¿onych do
innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie wymienionych we wniosku prac i robót,
h) uzasadnienie celowoci realizacji zadania.
3. Oferta wykonania zadania powinna gwarantowaæ jego
wykonanie w sposób efektywny, oszczêdny, terminowy i
zgodny z przepisami prawa.

III. Rozpatrywanie wniosków
1. Podmioty uprawnione do ubiegania siê o uzyskanie dotacji zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia wniosku o przyznanie
dotacji do Burmistrza Wolsztyna w terminie do 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, a w uzasadnionych przypadkach w terminie póniejszym.
2. Wnioski niekompletne i z³o¿one po terminie nie bêd¹
rozpatrywane.
3. Wnioski z³o¿one przez podmioty uprawnione podlegaj¹
sprawdzeniu pod wzglêdem formalnym przez merytoryczn¹ komórkê organizacyjn¹ Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzêdu.
4. Kierownik komórki organizacyjnej Urzêdu opiniuje wniosek i przedk³ada propozycje Burmistrzowi Wolsztyna w
terminie do 15 padziernika poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji
uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce kryteria:
a) dostêpnoæ dla ogó³u spo³ecznoci lokalnej i turystów,
b) promowanie kultury oraz historii gminy - preferowane
s¹ obiekty wzbogacaj¹ce ofertê turystyczn¹ i kulturaln¹
Gminy Wolsztyn,
c) stan zachowania obiektu,

II.

Przedmiot udzielania dotacji

1. Gmina mo¿e udzieliæ dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do
rejestru zabytków oraz szczególnie cennych dla kultury i
dziedzictwa narodowego, usytuowanych na terenie Gminy
Wolsztyn.

d) wysokoæ zaanga¿owania w³asnych rodków,
e) rodki przewidziane w bud¿ecie gminy.
5. Zatwierdzony przez Burmistrza Wolsztyna wniosek o dotacjê stanowi podstawê ujêcia kwoty dotacji w projekcie
bud¿etu na dany rok bud¿etowy.
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6. Po zatwierdzeniu rozdzia³u rodków przeznaczonych na
dotacjê przez Radê Miejsk¹ w Wolsztynie uchwa³¹ bud¿etow¹, merytoryczna komórka organizacyjna Urzêdu Miejskiego zawiadamia podmioty uprawnione o przydzieleniu
dotacji lub braku mo¿liwoci dofinansowania zadania.
IV. Tryb rozliczania dotacji
1. Podstaw¹ przekazania dotacji podmiotom uprawnionym
jest umowa.
2. Umowa o udzieleniu dotacji na prowadzenie prac przy
zabytku powinna zawieraæ:
a) szczegó³owy zakres prac,
b) zakres planowanych prac finansowanych ze rodków
w³asnych wnioskodawcy,
c) zakres planowanych prac finansowanych z dotacji,
d) termin realizacji prac wraz z harmonogramem realizacji
i finansowania,
e) wysokoæ udzielonej dotacji oraz termin i warunki jej
p³atnoci,
f) tryb kontroli wykonania umowy i wykorzystania dotacji,
g) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
h) sposób zabezpieczenia dotacji przed niew³aciwym wykorzystaniem.
3. Podmioty uprawnione otrzymuj¹ce dotacjê z bud¿etu
Gminy zobowi¹zane s¹ do informowania o tym fakcie
opinii publicznej.
4. Przyznana dotacja mo¿e byæ wyp³acona w formie:
a) jednorazowego przelewu rodków,
b) transz wynikaj¹cych z harmonogramu realizacji zadania.
5. Przekazanie kolejnych czêci dotacji mo¿e nast¹piæ dopiero po rozliczeniu wczeniej przekazanych rodków.
6. Nie dokonanie rozliczenia powoduje wstrzymanie dofinansowania.
7. Podmioty uprawnione realizuj¹ce zadania finansowe z
dotacji zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia w merytorycznej komórce Urzêdu sprawozdania z realizacji zadania, zawieraj¹cego:
a) w zakresie merytorycznym - opis wykonywanego zadania w zakresie zgodnoci z zapisami umowy ze szczególnym uwzglêdnieniem celu, jaki osi¹gniêto oraz terminowoci realizacji zadania,
b) w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznaj¹cego dotacjê oraz oryginalne

dokumenty finansowe (do wgl¹du) spe³niaj¹ce wymogi okrelone przepisami prawa.
8. Na odwrocie powy¿szych dokumentów winien zostaæ
umieszczony zapis w brzmieniu: zrealizowano ze rodków
bud¿etowych Gminy Wolsztyn.
9. Dokumenty niespe³niaj¹ce wymagañ okrelonych w ust. 7
nie bêd¹ przyjmowane do rozliczenia, skutkowaæ bêdzie
koniecznoci¹ dokonania zwrotu ca³oci przekazanej dotacji wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych.
10. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek bie¿¹cy
bud¿etu gminy najpóniej do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla
zaleg³oci podatkowych.
11. Przed³o¿one Gminie sprawozdanie i rozliczenie dotacji
zgodne z wymogami okrelonymi w ust. 7, niebudz¹ce
zastrze¿eñ przyjmuj¹cego rozliczenie, opatrywane bêdzie
klauzul¹ rozliczono.
V. Tryb kontroli wykorzystywania dotacji
1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakoñczeniu podmioty uprawnione otrzymuj¹ce dotacjê podlegaj¹ kontroli pod
wzglêdem finansowym i merytorycznym poprzez wyznaczonych pracowników Urzêdu Miejskiego.
2. Z czynnoci kontrolnych zostaje sporz¹dzony protokó³. W
przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoci Burmistrz Wolsztyna formu³uje zalecenia pokontrolne.
3. Wynik kontroli przedstawiaj¹cy niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji skutkuje obowi¹zkiem zwrotu
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci
podatkowych oraz zawieszeniem na 2 lata mo¿liwoci
przyznania dotacji.
4. Prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji
obejmuje w szczególnoci:
a) przedstawienie przez wnioskodawcê wszelkich informacji dotycz¹cych dzia³alnoci wnioskodawcy, w tym
jego gospodarki finansowej w zakresie objêtym dotowaniem, na ka¿de ¿¹danie Burmistrza Wolsztyna,
b) prawo wstêpu na teren objêty pracami.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wolsztyna.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz
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687
UCHWA£A Nr XXXI/386/09 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie: programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w dzia³alnoæ gospodarcz¹
na terenie Gminy Pobiedziska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z
póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z §1 ust. 1 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie
warunków udzielania zwolnieñ od podatku od nieruchomoci
oraz podatku od rodków transportowych, stanowi¹cych regionalna pomoc inwestycyjn¹ (Dz.U. z 2008 roku, Nr 146, poz.
927) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co nastêpuje:

§1. Przyjmuje siê program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie
Gminy Pobiedziska, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Pobiedziska.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§4. Uchwa³a obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2013.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) mgr in¿. Marian Sêkowski

Za³¹cznik Nr 1
Do Uchwa³y Nr XXXI/386/09
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
Z dnia 29 stycznia 2009 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZEDSIÊBIORCOM W GMINIE POBIEDZISKA
I.

Nazwa programu.

Niniejsza uchwa³a stanowi program pomocy regionalnej
na wspieranie nowych inwestycji w dzia³alnoæ gospodarcz¹
na terenie Gminy Pobiedziska w rozumieniu prawa wspólnotowego, w zakresie pomocy publicznej, zwany dalej programem.

4. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008
roku w sprawie warunków udzielania zwolnieñ od podatku
od nieruchomoci oraz podatku od rodków transportowych, stanowi¹cych regionaln¹ pomoc inwestycyjn¹ (Dz.U.
Nr 146, poz. 927) zwane dalej rozporz¹dzeniem.
III. Przeznaczenie pomocy.

II.

Podstawa prawna:

1. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.).
2. art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón.
zm.)
3. Pomoc na podstawie programu bêdzie udzielana zgodnie
z przepisami Rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006
z dnia 24 padziernika 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy
inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z 24 padziernika
2006 r.).

Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona
bêdzie na wspieranie nowych inwestycji w dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie Gminy Pobiedziska w rozumieniu prawa
wspólnotowego, w zakresie pomocy publicznej.
IV. Forma pomocy.
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, nieruchomoci
lub ich czêci zwi¹zane z nowymi inwestycjami w dzia³alnoæ
gospodarcz¹ na terenie Gminy Pobiedziska na zasadach okrelonych w niniejszym programie oraz Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie warunków
udzielania zwolnieñ od podatku od nieruchomoci oraz od
rodków transportowych, stanowi¹cych «regionaln¹ pomoc
inwestycyjn¹ (Dz.U. Nr 146, poz. 927).
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Definicje pojêæ zawartych w programie:

1. Traktat oznacza Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹;
2. Burmistrz Miasta i Gminy oznacza Burmistrza Miasta i
Gminy Pobiedziska;
3. Uchwa³a oznacza Uchwa³ê Nr XXXI/386/09 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 29 stycznia 2009 r.
4. deklaracja oznacza równie¿ zeznania, wykazy oraz informacje, do których sk³adania obowi¹zani s¹, na podstawie
przepisów prawa podatkowego, podatnicy w rozumieniu
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst
Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z pón. zmianami);
5. pomoc oznacza wszelkie rodki spe³niaj¹ce kryteria ustanowione w art. 87 ust. 1 Traktatu;
6. przedsiêbiorca oznacza przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U.
Nr 173, poz. 1807 z 2004 r. z pon. zm.),
7. rozpoczêcie prac oznacza podjêcie prac budowlanych lub
pierwszego prawnie wi¹¿¹cego zobowi¹zania do zamówienia urz¹dzeñ, z wy³¹czeniem wstêpnych studiów wykonalnoci;
8. wk³ad w³asny oznacza wk³ad pochodz¹cy ze rodków
w³asnych lub z zewnêtrznych róde³ finansowania, nie
pochodz¹cy z wsparcia, ze rodków publicznych;
9. powierzchnia u¿ytkowa budynku oznacza powierzchniê
mierzon¹ po wewnêtrznej d³ugoci cian na wszystkich
kondygnacjach, z wyj¹tkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dwigowych; za kondygnacje uwa¿a siê
równie¿ gara¿e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
u¿ytkowe;
10. dzia³alnoæ gospodarcza oznacza dzia³alnoæ okrelon¹ w
ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z pón. zm.);
11. dzieñ udzielenia pomocy oznacza dzieñ, o którym mowa
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w
sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r.
Nr 123, póz. 1291);
12. beneficjent pomocy oznacza przedsiêbiorcê, który otrzyma³ pomoc publiczn¹ na podstawie niniejszego programu.
VI. Warunki dopuszczalnoci.
Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w pkt IV
programu:
1. Udziela siê zwolnienia od podatku od nieruchomoci, o
którym mowa w pkt IV programu, z zastrze¿eniem zachowania dopuszczalnego poziomu intensywnoci lub wielkoci pomocy przedsiêbiorców:
1) na okres 1 roku podatkowego pod warunkiem, ¿e na
nieruchomociach lub ich czêciach, o których mowa
w pkt IV zostanie zainwestowana w dzia³alnoæ gospodarcz¹ kwota nie mniejsza ni¿ równowartoæ 5 mln
EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikuj¹cych siê do
objêcia pomoc¹,

2) na okres 2 lat podatkowych pod warunkiem, ¿e na
nieruchomociach lub ich czêciach, o których mowa
w pkt IV zostanie zainwestowana w dzia³alnoæ gospodarcz¹ kwota nie mniejsza ni¿ równowartoæ 10 mln
EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikuj¹cych siê do
objêcia pomoc¹,
3) na okres 3 lat podatkowych pod warunkiem, ¿e na
nieruchomociach lub ich czêciach, o których mowa
w pkt IV zostanie zainwestowana w dzia³alnoæ gospodarcz¹ kwota nie mniejsza ni¿ równowartoæ 15 mln
EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikuj¹cych siê do
objêcia pomoc¹,
4) na okres 4 lat podatkowych pod warunkiem, ¿e na
nieruchomociach lub ich czêciach, o których mowa
w pkt IV zostanie zainwestowana w dzia³alnoæ gospodarcz¹ kwota nie mniejsza ni¿ równowartoæ 20 mln
EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikuj¹cych siê do
objêcia pomoc¹,
5) na okres 5 lat podatkowych pod warunkiem, ¿e na
nieruchomociach lub ich czêciach, o których mowa
w pkt IV zostanie zainwestowana w dzia³alnoæ gospodarcz¹ kwota nie mniejsza ni¿ równowartoæ 25 mln
EUR w odniesieniu do kosztów kwalifikuj¹cych siê do
objêcia pomoc¹,
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie
wy³¹cznie do gruntów, budynków i budowli, zajmowanych
na cele dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanych z now¹
inwestycj¹.
3. Pomoc na now¹ inwestycjê mo¿e byæ udzielona pod
warunkiem, ¿e nowa inwestycja zostanie zakoñczona w
terminie 3 lat od dnia zg³oszenia zamiaru skorzystania z
pomocy przez przedsiêbiorcê.
4. Prawo do zwolnienia, o którym mowa w pkt IV programu,
przedsiêbiorca nabywa pocz¹wszy od 1 stycznia roku
nastêpuj¹cego po roku, w którym zostan¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 1.
5. Burmistrz Miasta i Gminy w terminie 30 dni od dnia
przed³o¿enia wszystkich prawid³owo wype³nionych dokumentów, o których mowa w pkt. VII ust. 1 programu
wydaje powiadczenie spe³niania lub niespe³niania przez
przedsiêbiorcê warunków uzyskania pomocy publicznej na
podstawie programu.
VII. Obowi¹zki beneficjenta pomocy.
1. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym jest mowa w pkt
IV Programu, przedsiêbiorca zobowi¹zany jest przed³o¿yæ
Burmistrzowi Miasta i Gminy:
1) pozwolenie na u¿ytkowanie budynku oraz budowli,
tytu³ prawny do nieruchomoci - dotycz¹ce gruntów,
budynków i budowli, które mia³yby podlegaæ zwolnieniu na podstawie programu;
2) dokonaæ, przed rozpoczêciem realizacji inwestycji, zg³oszenia zamiaru korzystania z pomocy w ramach programu na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do uchwa³y, wraz z wymienionymi w nim za³¹cznikami;
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3) informacjê o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze
rodków publicznych otrzymanych na dan¹ inwestycjê
na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 6 do uchwa³y.
2. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia
od podatku od nieruchomoci na podstawie niniejszego
programu, jak równie¿ w latach nastêpnych s¹ zobowi¹zani do 15 stycznia ka¿dego roku przedstawiaæ nastêpuj¹ce
dokumenty:
1) informacjê o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze
rodków publicznych otrzymanych na dan¹ inwestycjê
lub utworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z
dan¹ inwestycj¹ na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 6
do uchwa³y,
2) deklaracjê na podatek od nieruchomoci na dany rok
kalendarzowy, z zastrze¿eniem, ¿e ostatni¹ informacjê
nale¿y z³o¿yæ w terminie 14 dni od dnia, w którym
minê³o 5 lat lub 3 lata, w przypadku ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw od dnia otrzymania pomocy.
3. Na uzasadniony wniosek z³o¿ony w formie pisemnej
przed up³ywem terminu, o którym mowa w ust. 2, Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e wyznaczyæ beneficjentowi
pomocy inny termin do z³o¿enia wymienionych w ust. 2
dokumentów.
4. W terminie 14 dni od dnia zakoñczenia inwestycji przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do przekazania Burmistrzowi
Miasta i Gminy:
1) owiadczenia o zakoñczeniu inwestycji,
2) owiadczenia o wartoci nowej inwestycji, ustalonej
wed³ug kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹
( wynikaj¹cej z kosztorysu powykonawczego) oraz o
udziale w³asnym w nak³adach zwi¹zanych z nowa
inwestycj¹.
Wy¿ej wymienione owiadczenia nale¿y z³o¿yæ na druku
wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 5 do uchwa³y.
5. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej
ponad dopuszczaln¹ intensywnoæ beneficjent jest zobowi¹zany do pisemnego poinformowania o tym fakcie
Burmistrza Miasta i Gminy oraz do zwrotu kwoty stanowi¹cej nadwy¿kê pomocy publicznej ponad dopuszczaln¹
intensywnoæ w terminie do 31 grudnia danego roku
podatkowego, na zasadach przewidzianych przepisach o
pomocy publicznej dla przedsiêbiorców poprzez zap³atê
podatku od nieruchomoci wraz z odsetkami zgodnie z
procedur¹ okrelon¹ w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zm.).
6. Wyra¿one w euro kwoty okrelone w ust. 1 przelicza siê
na z³ote wed³ug redniego kursu Narodowego Banku
Polskiego, og³oszonego w ostatnim dniu grudnia roku
poprzedzaj¹cego rok, w którym zakoñczono now¹ inwestycjê.
VIII. Kontrola beneficjantów pomocy.
1. Organ udzielaj¹cy pomocy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez be-

neficjentów pomocy udzielanej na podstawie programu w
zakresie obowi¹zków zawartych w programie, w tym tak¿e
sprawdzania zgodnoci ze stanem faktycznym dokumentów i informacji sk³adanych przez przedsiêbiorców.
2. Beneficjent pomocy jest zobowi¹zany dostarczyæ na wezwanie organu udzielaj¹cego pomocy dokumenty potwierdzaj¹ce prawdziwoæ sk³adanych owiadczeñ oraz spe³nienie wymogów okrelonych w niniejszym programie.
IX. Utrata prawa do zwolnienia.
1. Beneficjent pomocy, który nie dotrzyma warunków okrelonych w niniejszym programie lub, który przed³o¿y³ organowi udzielaj¹cemu zwolnienia nieprawdziwe informacje, co
do spe³nienia warunków okrelonych niniejszym programem, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres, przez jaki z
niego korzysta³. Ten sam skutek nastêpuje, je¿eli podatnik
korzystaj¹cy ze zwolnienia nie przed³o¿y w terminie do 15
stycznia udokumentowanych informacji,wymienionych w
pkt VII ust. 2, z zastrze¿eniem pkt VII ust. 3 lub w przypadku
uniemo¿liwienia przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, o
których mowa w pkt VIII niniejszego programu.
2. Beneficjent pomocy jest zobowi¹zany do pisemnego powiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy o utracie prawa
do zwolnienia od podatku od nieruchomoci na podstawie
programu, w terminie 14 dni od dnia powstania okolicznoci powoduj¹cych jego utratê.
X. Zwrot nienale¿nej pomocy.
1. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od
nieruchomoci beneficjent zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zwrotu ca³oci otrzymanej pomocy poprzez zap³atê
podatku od nieruchomoci wraz z odsetkami zgodnie z
procedur¹ okrelon¹ w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zm.).
2. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiêbiorcy zobowi¹zanemu do jej zwrotu pomoc
nie mo¿e byæ udzielona ponownie.
XI. Beneficjenci pomocy.
1. Adresatami pomocy s¹ przedsiêbiorcy, którzy ponios¹
nak³ady na now¹ inwestycjê.
2. Zwolnienia, o którym mowa w pkt IV nie stosuje siê wobec
podmiotów:
1) powsta³ych w wyniku przekszta³ceñ prawnych lub maj¹tkowych dotychczasowych podmiotów;
2) posiadaj¹cych grunty, budynki i budowle zajête na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie stacji paliw, transportu i banków;
3) których grunty, budynki i budowle maj¹ce podlegaæ
zwolnieniu na podstawie programu s¹ zajête na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie handlu
zarówno detalicznego jak i hurtowego;
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4) bêd¹cych w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotycz¹cych pomocy
pañstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro¿onych przedsiêbiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.)
lub realizuj¹cych plan restrukturyzacji;
5) na których ci¹¿y obowi¹zek zwrotu pomocy wynikaj¹cy
z wczeniejszej decyzji Komisji uznaj¹cej pomoc za
niezgodn¹ z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
6) zalegaj¹cych z zap³at¹ zobowi¹zañ wobec bud¿etu
Gminy Pobiedziska.

XIII. Wielkoæ rodków przewidzianych na udzielanie pomocy w ramach programu.
Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wp³ywów do bud¿etu gminy. Kwota zmniejszonych dochodów
zale¿na bêdzie od liczby przedsiêbiorców, którzy przyst¹pi¹ do
programu oraz od wysokoci podatku, od którego zostan¹
zwolnieni. Wielkoæ rodków przewidzianych na udzielenie
pomocy w ramach programu w okresie jego obowi¹zywania
nie mo¿e przekroczyæ kwoty 5 milionów z³otych.
XIV.Czas trwania programu.

XII. Organ udzielaj¹cy pomocy.
Organem udzielaj¹cym pomocy jest Rada Miejska Gminy
Pobiedziska jako organ stanowi¹cy oraz Burmistrz Miasta i
Gminy Pobiedziska jako organ podatkowy.

Program obowi¹zuje od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr
XXXI/386/09 Rady Miejskiej
Gminy Pobiedziska z dnia 29 stycznia 2009 r. do dnia 31
grudnia 2013 r.
XV. Zakres terytorialny.
Program obejmuje swoim dzia³aniem teren Gminy Pobiedziska.
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UCHWA£A Nr XXXI/171/09 RADY MIASTA S£UPCY
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia od podatku rolnego u¿ytków rolnych na których zaprzestano
produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i 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 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 979 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 12 ust. l pkt 7 i ust.
9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz, 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825
i Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r.
Nr 116, poz. 730) Rada Miasta uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê tryb i szczegó³owe warunki zwolnienia od
podatku rolnego u¿ytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej, zwanego dalej zwolnieniem
§2. 1. Zwolnienie stosuje siê na wniosek podatnika.
2. Wniosek o zwolnienie powinien zawieraæ nastêpuj¹ce
dane:
1) oznaczenie i adres podatnika,
2) ogóln¹ powierzchniê u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego,
3) powierzchniê u¿ytków rolnych, na której zaprzestaje siê
produkcji rolnej ( zwolnieniu podlega nie wiêcej ni¿ 20%
powierzchni gospodarstwa rolnego, lecz nie wiêcej ni¿ 10
ha - na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata, w stosunku do tych
samych gruntów),
4) numer dzia³ki wed³ug ewidencji gruntów, rodzaj gruntu i
bonitacje (klasê),

5) owiadczenie o zaprzestaniu produkcji rolnej.
3. W przypadku czêciowego wy³¹czenia dzia³ek z produkcji rolnej, nale¿y do wniosku do³¹czyæ szkic dzia³ek z
obrysem od³ogowanych u¿ytków rolnych.
§3. 1. Warunki zwolnienia s¹ nastêpuj¹ce:
1) zaprzestanie uprawy rolin;
2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4) utrzymanie gruntów w stanie niezachwaszczonym.
2. Warunki okrelone w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie oraz zachowane przez ca³y okres zwolnienia.
§4. 1. Zwolnienie nastêpuje w drodze decyzji Burmistrza
Miasta.
2. Niezachowanie warunków, o których mowa w §3 lub
zbycie gospodarstwa rolnego, powoduje utratê zwolnienia od
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³y
okolicznoci powoduj¹ce utratê tego zwolnienia.
3. Podatnik jest zobowi¹zany do zawiadomienia Burmistrza Miasta S³upcy w terminie 14 dni o zaistnia³ych zmianach
w przypadku wczeniejszego podjêcia produkcji na wy³¹czonych u¿ytkach rolnych.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
S³upcy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Andrzej Szymkowiak
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UCHWA£A NR XXIV/137/2009 RADY GMINY PERZÓW
z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. 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.
Dz.U. 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) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze
zmianami) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r.
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§1. Zarz¹dza siê pobór podatków: rolnego, od nieruchomoci i lenego w drodze inkasa.
§2. 1. Wyznacza siê so³tysów z terenu Gminy Perzów jako
inkasentów oraz okrela siê obszar dzia³ania inkasenta wg
poni¿szej tabeli:
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2. Okrela siê wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso
podatków w wysokoci 5% zainkasowanych kwot.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Perzów.
§4. Traci moc uchwa³a nr XX/119/2008 Rady Gminy Perzów
z dnia 29 padziernika 2008 r. w sprawie poboru podatków w
drodze inkasa.
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o podatku lenym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682) oraz art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze
zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala, co nastêpuje:
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§5. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w so³ectwach
a tak¿e poprzez zamieszczenie jej treci na stronie internetowej Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Perzów
(-) Zdzis³aw Burza³a
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UCHWA£A Nr XLIX/644/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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),
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Nowo powsta³ej ulicy, jako drodze publicznej ³¹cz¹cej ulicê Tadeusza Kociuszki z alej¹ Niepodleg³oci, nadaje
siê nazwê: ul. o. Honoriusza Kowalczyka. Lokalizacjê ulicy

objêtej nadan¹ nazw¹ przedstawia za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
w którym okrela siê tak¿e oznaczenia geodezyjne dzia³ek
wydzielonych jako jej pas drogowy.
2. Po³o¿enie ulicy, o której mowa w ust. 1, przedstawia
mapa informacyjna, stanowi¹ca za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIX/644/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

NADANIE NAZWY ULICY
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691
UCHWA£A Nr XLIX/645/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266, z 2006 roku Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, z 2007
r. Nr 173, poz. 1218) uchwala siê, co nastêpuje:
I.

Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwa³a okrela program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013.
2. Ogólne cele programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013:
1) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych mieszkañców Miasta Poznania o niskich dochodach,
2) poprawienie jakoci ¿ycia mieszkañców zasobu komunalnego,
3) poprawa stanu technicznego lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
3.

Realizacja celów okrelonych w pkt 2 nast¹pi poprzez:

1) renowacjê kamienic miejskich,
2) termomodernizacjê zasobu komunalnego,
3) budownictwo komunalne,
4) likwidacjê barier architektonicznych dla osób niepe³nosprawnych,
5) likwidacjê zasobu substandardowego.
4.

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.);
2) mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania  nale¿y przez
to rozumieæ lokale stanowi¹ce w³asnoæ Miasta Poznania
albo miejskich osób prawnych lub spó³ek handlowych
utworzonych z udzia³em Miasta Poznania, z wyj¹tkiem
towarzystw budownictwa spo³ecznego, a tak¿e lokale znajduj¹ce siê w samoistnym posiadaniu tych podmiotów;
3) lokalu - nale¿y przez to rozumieæ lokal s³u¿¹cy do
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, wchodz¹cy w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;
4) lokalu zamiennym  nale¿y przez to rozumieæ lokal
znajduj¹cy siê na terenie Miasta Poznania, wyposa¿ony w
conajmniej takie urz¹dzenia techniczne, w jakie by³ wypo-

sa¿ony lokal u¿ywany dotychczas, o powierzchni pokoi
takiej jak w lokalu dotychczas u¿ywanym; warunek ten
uznaje siê za spe³niony, je¿eli na cz³onka gospodarstwa
domowego przypada 10 m2 powierzchni ³¹cznej pokoi, a
w wypadku gospodarstwa jednoosobowego  20 m2 tej
powierzchni;
5) lokalu socjalnym  nale¿y przez to rozumieæ lokal nadaj¹cy siê do zamieszkania ze wzglêdu na wyposa¿enie i stan
techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadaj¹ca na
cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 5m², a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m², przy czym lokal ten mo¿e byæ
o obni¿onym standardzie;
6) wynajmuj¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Miasto Poznañ oraz jednostki organizacyjne Miasta Poznania w³adaj¹ce lokalami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, komunalne osoby prawne, spó³ki
prawa handlowego utworzone z udzia³em Miasta Poznania
z wy³¹czeniem towarzystw budownictwa spo³ecznego;
7) zarz¹dzaj¹cym  nale¿y przez to rozumieæ osoby fizyczne, osoby prawne lub podmioty nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, które wy³onione w drodze zamówienia publicznego zarz¹dzaj¹ w imieniu wynajmuj¹cego czêci¹ lub
ca³oci¹ mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania;
8) gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania nale¿y przez to rozumieæ gospodarowanie zasobem, a w szczególnoci: ewidencjonowanie nieruchomoci zapewnienie wyceny tych nieruchomoci, sporz¹dzanie
planu wykorzystania zasobu, zabezpieczenie nieruchomoci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczanie nale¿noci za u¿ywanie nieruchomoci oraz prowadzenie windykacji tych nale¿noci, jak równie¿ organizowanie wspó³pracy z innymi organami, które na mocy odrêbnych przepisów gospodaruj¹ nieruchomociami Skarbu Pañstwa i
publicznym zasobem mieszkaniowym, a tak¿e w³aciwymi
jednostkami samorz¹du terytorialnego, przygotowanie
opracowañ geodezyjno-prawnych i projektowych;
9) instalacji wodoci¹gowej - nale¿y przez to rozumieæ
uk³ady po³¹czonych przewodów, armatury i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zaopatrywania budynków w zimn¹ lub ciep³¹
wodê, w tym hydrofor oraz instalacje do ogrzewania wody
znajduj¹cej siê w lokalu;
10) instalacji kanalizacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ uk³ady po³¹czonych przewodów wraz z urz¹dzeniami, w tym
zbiornik bezodp³ywowy wraz z przyborami i wpustami
odprowadzaj¹cymi cieki lub cieki i wody opadowe;
11) wc - nale¿y przez to rozumieæ wydzielone pomieszczenie
z doprowadzon¹ instalacj¹ wodno-kanalizacyjn¹ lub kana-
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lizacyjn¹ w budynku lub poza budynkiem umo¿liwiaj¹c¹
pod³¹czenie miski ustêpowej;
12) ³azience  nale¿y przez to rozumieæ wydzielone w lokalu
pomieszczenie posiadaj¹ce sta³¹ instalacjê wodoci¹gowokanalizacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie umywalki, wanny,
brodzika, itp., instalacjê ciep³ej wody lub inn¹ instalacjê typu
piecyk gazowy, bojler, przep³ywowy podgrzewacz wody;

24) poddaszu  nale¿y przez to rozumieæ kondygnacjê w
obrysie dachu, zawart¹ miêdzy najwy¿szym stropem a
dachem budynku;
25) remoncie kapitalnym dachu- nale¿y przez to rozumieæ
prace remontowe obejmuj¹ce wymianê zu¿ytych elementów konstrukcyjnych, wymianê pokrycia dachowego wraz
z obróbkami blacharskimi oraz przemurowanie kominów;

13) centralnym ogrzewaniu  nale¿y przez to rozumieæ
ogrzewanie energi¹ ciepln¹ dostarczon¹ z elektrociep³owni, ciep³owni, kot³owni lokalnych (osiedlowych lub znajduj¹cych siê w budynku) i pieców ogrzewania eta¿owego
znajduj¹cego siê w lokalach;

26) zasobie Miasta Poznania  nale¿y przez to rozumieæ ogó³
lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê na terenie wyznaczonym granicami administracyjnymi Miasta Poznania, niezale¿nie od tego, czyj¹ stanowi¹ w³asnoæ b¹d w czyim
posiadaniu siê znajduj¹;

14) remoncie  nale¿y przez to rozumieæ wykonywanie w
istniej¹cym budynku robót budowlanych polegaj¹cych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowi¹cych bie¿¹cej
konserwacji, przy czym dopuszcza siê stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yte w stanie pierwotnym;

27) koncesji na roboty budowlane - nale¿y przez to rozumieæ
koncesjê udzielon¹ w trybie i na warunkach zgodnych z
treci¹ ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pón. zm.);

15) modernizacji  nale¿y przez to rozumieæ inwestycjê
prowadzon¹ w stosunku do budynku, której zakres robót
polega na wprowadzeniu nowych rozwi¹zañ funkcjonalnych lub materia³owych;
16) programach  nale¿y przez to rozumieæ ró¿ne programy
realizowane w mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania,
s³u¿¹ce podniesieniu jakoci ¿ycia zamieszkuj¹cych lokatorów oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkañców Poznania;
17) instalacji ciep³ej wody sieciowej  nale¿y przez to rozumieæ instalacjê doprowadzaj¹c¹ ciep³¹ wodê uk³adem przewodów z elektrociep³owni, ciep³owni i kot³owni lokalnych;
18) instalacji gazowej - nale¿y przez to rozumieæ zasilany z
sieci gazowej uk³ad po³¹czonych przewodów za zaworem
g³ównym, prowadzonych na zewn¹trz lub wewn¹trz budynku wraz z armatur¹, wyposa¿eniem, a tak¿e urz¹dzeniami do pomiaru zu¿ycia gazu, urz¹dzeniami gazowymi oraz
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi;
19) instalacji elektrycznej si³owej  nale¿y przez to rozumieæ
instalacjê trójfazow¹, zasilaj¹c¹ urz¹dzenia grzejne lub
podgrzewacze wody o du¿ej mocy znamionowej (powy¿ej
6 kW na 1 fazê);
20) lokalu wspólnym  nale¿y przez to rozumieæ lokal, do
którego tytu³ prawny posiada dwóch lub wiêcej najemców
na podstawie odrêbnych umów, ze wspóln¹ u¿ywalnoci¹
kuchni, przedpokoi, w.c. lub innych pomieszczeñ;
21) lokalu samodzielnym- jest wydzielona trwa³ymi cianami, w obrêbie budynku izba lub zespó³ izb przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi s³u¿¹ zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych;
22) kuchni  nale¿y przez to rozumieæ wydzielone pomieszczenia wyposa¿one w trzon kuchenny, instalacjê wodnokanalizacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie zlewozmywaka
lub zlewu;
23) aneksie kuchennym- nale¿y przez to rozumieæ czêæ
pomieszczenia, np. pokoju lub przedpokoju wyposa¿on¹ w
trzon kuchenny i instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ pod³¹czenie zlewozmywaka lub zlewu;

28) dochodzie  nale¿y przez to rozumieæ dochód, o jakim
mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 ze zmianami).
5. Do gospodarowania lokalami wynajêtymi przez Miasto Poznañ z przeznaczeniem na podnajem stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszej uchwa³y.
6. Do gospodarowania lokalami niestanowi¹cymi odrêbnej w³asnoci, znajduj¹cymi siê w budynkach posadowionych
na nieruchomociach stanowi¹cych przedmiot wspó³w³asnoci z udzia³em Miasta Poznania, stosuje siê przepisy Kodeksu
cywilnego dotycz¹ce wspó³w³asnoci nieruchomoci oraz najmu lokali. Przepisy niniejszej uchwa³y stosowane bêd¹ odpowiednio wy³¹cznie wtedy, gdy w³aciciele nieruchomoci
wyra¿¹ na to zgodê.
II. Wielkoæ oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, z podzia³em na lokale mieszkalne i
socjalne.
§2. 1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009  2013 okrela warunki do
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych poprzez zapewnienie lokali socjalnych, lokali mieszkalnych oraz lokali zamiennych. Miasto Poznañ wykorzystywaæ
bêdzie w tym celu mieszkaniowy zasób Miasta Poznania,
którego wielkoæ powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 3% wielkoci
zasobu Miasta Poznania.
2. Miasto Poznañ w celu realizacji przedsiêwziêæ inwestycyjno-budowlanych, podejmowaæ bêdzie dzia³ania polegaj¹ce na:
1) tworzeniu infrastruktury technicznej na obszarach niezabudowanych przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe;
2) zwiêkszaniu w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego powierzchni terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
3.

Zak³ada siê pozyskanie lokali w drodze:

1) pozyskiwania lub budowy lokali w iloci, uwzglêdniaj¹cej
zmniejszenie mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,
bêd¹ce wynikiem sprzeda¿y w trybie przetargu, rozbiórek,
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wy³¹czenia lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania z powodu z³ego stanu technicznego;
2) pozyskiwania lub budowy lokali w iloci minimum 100
rocznie ponad wielkoæ wynikaj¹c¹ z pkt 1;
3) budowy budynków mieszkalnych, w oparciu o system:
BOT  Buduj, Mieszkaj, Oddaj, PPP  Partnerstwo Publiczno-Prywatne, itp;
4) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków, a tak¿e
adaptacji poddaszy i innych pomieszczeñ niemieszkalnych
na lokale;
5) realizacji programów;
6) zakupu ca³ego budynku z wszystkimi wolnymi lokalami
albo lokali stanowi¹cych przedmiot odrêbnej w³asnoci;
7) zamiany nieruchomoci na nieruchomoci stanowi¹ce
w³asnoæ osób fizycznych lub osób prawnych, w których
wszystkie lokale s¹ wolne, albo zamiany lokali stanowi¹cych w³asnoæ wynajmuj¹cych na lokale stanowi¹ce przedmiot odrêbnej w³asnoci osób fizycznych lub osób prawnych.
4. Wynajmuj¹cy w celu racjonalnego wykorzystania
mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania oraz poprawy stanu
windykacji nale¿noci z tytu³u czynszu za najem, zorganizuje
i wdro¿y system zamiany mieszkañ z udzia³em innych w³adaj¹cych;
5. Wynajmuj¹cy bêd¹cy komunaln¹ osob¹ prawn¹ albo
spó³k¹ prawa handlowego utworzon¹ z udzia³em Miasta Poznania nie mo¿e wnieæ do spó³ki, spó³dzielni mieszkaniowej
lub fundacji, aportu stanowi¹cego mieszkaniowy zasób Miasta Poznania.
§3. Z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania Prezydent
Miasta Poznania wydziela lokale, które bêd¹ przeznaczone na
wynajem jako lokale socjalne.
§4. 1. Lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Miasta Poznania, przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, powinny spe³niaæ kryteria lokalu przeznaczonego
na sta³y pobyt ludzi, okrelone przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
r. Nr 75, poz. 690).
2. Nieruchomoci, w których znajduj¹ siê lokale, w stosunku, do których nadzór budowlany wyda³ decyzjê nakazuj¹c¹ remont, którego realizacja wymaga ich opró¿nienia i
wy³¹czenia z u¿ytkowania lub dalsza ich eksploatacja albo
remont nie s¹ op³acalne, bêd¹ przeznaczane do rozbiórki lub
zbycia.
§5. Ewidencjê lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
Miasta Poznania, w tym ewidencjê lokali socjalnych, a tak¿e
ich bie¿¹c¹ aktualizacjê, prowadzi Prezydent Miasta Poznania.
III. Analiza potrzeb finansowych oraz plan rozbiórek, remontów i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego
budynków i lokali z podzia³em na lata 2009-2013

§6. 1. Wynajmuj¹cy gospodaruje mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania d¹¿¹c do poprawy warunków mieszkaniowych zamieszkuj¹cych w nim lokatorów i w tym celu
podejmuje dzia³ania s³u¿¹ce poprawie stanu technicznego
mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
2. Wynajmuj¹cy bêdzie sukcesywnie zapewnia³ samodzielnoæ lokali poprzez modernizacje pomieszczeñ wspólnych dla dwóch lub wiêcej lokali, w szczególnoci w lokalach
znajduj¹cych siê w starych budynkach, w trakcie renowacji
tych obiektów, jak równie¿ w miarê mo¿liwoci technicznych
na bie¿¹co, zarówno w celu polepszenia warunków mieszkaniowych najemców, jak i umo¿liwienia im wykupu zajmowanych lokali.
3. W celu zachowania mieszkaniowego zasobu Miasta
Poznania w stanie niepogorszonym, jak równie¿ wobec wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych, analizê
potrzeb remontowych oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali z podzia³em na lata 2009-2013, stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§7. 1. Docelowy standard budynku, w którym znajduj¹ siê
lokale wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta
Poznania okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Stan techniczny i docelowy standard lokali, o których
mowa w ust. 1 okrela za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
3. Stan techniczny i minimalny standard lokali socjalnych okrela za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.
§8. 1. Ustala siê priorytety remontowe wg kategorii pilnoci, stanowi¹ce za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.
2. Wynajmuj¹cy zobowi¹zany jest do corocznej aktualizacji zestawieñ potrzeb remontowych i modernizacyjnych,
obejmuj¹cych okres trzyletni, uwzglêdniaj¹cych obowi¹zuj¹ce
standardy oraz priorytety remontowe i wyniki okresowych
kontroli stanu technicznego nieruchomoci.
IV. Sprzeda¿ lokali
§9. 1. Wynajmuj¹cy mo¿e sprzedaæ lokale na rzecz najemców i w trybie przetargowym, a w przypadku sprzeda¿y
przetargowej lokali mieszkalnych zajêtych przez najemców, po
uzyskaniu pozytywnej opinii komisji w³aciwej do spraw polityki mieszkaniowej. Wynajmuj¹cy realizuje sprzeda¿ w iloci
zabezpieczaj¹cej poziom okrelony w §2 ust. 1 uchwa³y. W
tym celu wynajmuj¹cy przygotuje do sprzeda¿y conajmniej
500 lokali mieszkalnych rocznie.
2. Wynajmuj¹cy wydzielaæ bêdzie z mieszkaniowego
zasobu Miasta Poznania zasób niepodlegaj¹cy sprzeda¿y.
3. Najemcy zamieszkuj¹cy w zasobie, o którym mowa w
ust. 2 mog¹ ubiegaæ siê o zamianê lokalu na lokal podlegaj¹cy
sprzeda¿y.
4. Z³o¿enie przez najemcê wniosku o sprzeda¿ lokalu nie
powoduje powstania roszczenia o sprzeda¿ lokalu mieszkalnego.
5. Najemcy lokali stanowi¹cych w³asnoæ Miasta Poznania, jak równie¿ najemcy lokali, które w okresie obowi¹zywania
uchwa³y stan¹ siê w³asnoci¹ Miasta Poznania i którzy z³o¿yli
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wnioski o sprzeda¿ lokali na w³asnoæ do dnia 31.12.2008 r.,
zachowuj¹ uprawnienia wynikaj¹ce z treci uchwa³y Nr XLV/
532/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 17 padziernika 2000
r. w sprawie sprzeda¿y komunalnych lokali mieszkalnych.
6. Najemcy, którzy do dnia 31.12.2008 r. z³o¿yli wniosek
o sprzeda¿ lokalu mieszkalnego, a nastêpnie w drodze zamiany b¹d poprzez przyjêcie oferty lokalu zamiennego zawarli
umowê najmu innego lokalu mieszkalnego, zachowuj¹ uprawnienie okrelone w ust. 5 pod warunkiem, ¿e wniosek o
sprzeda¿ lokalu mieszkalnego z³o¿yli w terminie 6 miesiêcy od
dnia zawarcia umowy najmu lokalu.
7. Najemca traci uprawnienia okrelone w ust. 5 i 6, je¿eli
z przyczyn le¿¹cych po stronie najemcy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzeda¿y lokalu w terminie wyznaczonym przez
w³aciwy organ.
V. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obni¿ania
czynszu
§10. 1) uzyskanego w drodze zamiany wynosi 150% nale¿nej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu,
z zastrze¿eniem ust. 3 i 4,
2) wynajêtego w wyniku pisemnego przetargu ofertowego nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 150% nale¿nej stawki czynszu za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu,
3) powsta³ego po adaptacji poddasza lub innych pomieszczeñ niemieszkalnych, wynosi 150% nale¿nej stawki
czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu, z zastrze¿eniem
ust. 3 i 4,
4) wynajêtego najemcom czêci lokalu wspólnego po
zwolnieniu siê jego pozosta³ej czêci lub najemcom lokalu,
którzy dokonali adaptacji poddasza lub innych pomieszczeñ
niemieszkalnych na cele mieszkalne, zwiêkszaj¹c powierzchniê
u¿ytkow¹ dotychczasowego lokalu, w przypadku wypowiedzenia przez nich warunków umowy najmu, nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ 150% nale¿nej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu, ustalonej w wyniku negocjacji stawki czynszu,
1. Stawka czynszu za lokal uzyskany w drodze zamiany lub
powsta³ego po adaptacji poddasza lub innych pomieszczeñ niemieszkalnych, ustalana jest w sposób okrelony w
§10 niniejszej uchwa³y, je¿eli w lokalu na 1 cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 10 m2 powierzchni
pokoi.
2. Powierzchniê okrelon¹ w ust. 3 powiêksza siê o 15 m2,
je¿eli w lokalu zamieszkuje osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca siê na wózku lub inna osoba niepe³nosprawna,
je¿eli niepe³nosprawnoæ wymaga zamieszkiwania przez
ni¹ w oddzielnym pokoju.
3. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekaj¹
zespo³y ds orzekania o niepe³nosprawnoci, o których
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.).
4. Roczna podwy¿ka czynszu za lokale wynajête na podstawie §3 pkt 3, 4, 5, 6 i 7 uchwa³y Rady Miasta Poznania Nr
XXXVII/384/V/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
10% dotychczasowego czynszu.
§13. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki obni¿ania czynszu:
1) obni¿ka nastêpuje wy³¹cznie na wniosek najemcy;
2) obni¿ki udziela siê na okres 12 miesiêcy, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu wniosku i
deklaracji o wysokoci dochodów cz³onków gospodarstwa
domowego;
3) zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji z³o¿onej przez wnioskodawcê, które nast¹pi³y w okresie 12
miesiêcy od dnia przyznania obni¿ki, nie maj¹ wp³ywu na
przyznan¹ obni¿kê, z wy³¹czeniem utraty tytu³u prawnego
lokalu, wyganiêcia lub rozwi¹zania umowy najmu;
4) obni¿ka przys³uguje najemcom, których redni dochód w
przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu okrelonego w niniejszej uchwale i zajmuj¹cym lokal o powierzchni u¿ytkowej nieprzekraczaj¹cej
normatywnej powierzchni, z zastrze¿eniem pkt 5 i 8;
5) obni¿ka przys³uguje najemcom, których redni dochód w
przeliczeniu na cz³onka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu okrelonego w niniejszej uchwale i zajmuj¹ lokal wiêkszy ni¿ opisany w punkcie 7) z zastrze¿eniem punktu 8), o ile z³o¿¹ wniosek o zamianê na lokal o
powierzchni u¿ytkowej nieprzekraczaj¹cej normatywnej
powierzchni, z zastrze¿eniem pkt 8. Prawo do obni¿ki
przys³uguje jeden rok od dnia z³o¿enia wniosku o zamianê,
nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia przedstawienia przez wynajmuj¹cego oferty zamiany lokalu odpowiadaj¹cego kryteriom opisanym w punkcie 7) z zastrze¿eniem punktu 8).
Wniosek o zamianê na zasadach opisanych w niniejszym
punkcie najemca mo¿e z³o¿yæ wy³¹cznie jeden raz.
6) obni¿ka nie przys³uguje najemcom, w stosunku, do których wynajmuj¹cy wszcz¹³ procedurê zwi¹zan¹ z wypowiedzeniem umowy najmu w trybie art. 11 ust. 2 pkt 1-3, ust.
3 pkt 1 i 2 ustawy;
7) normatywna powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym znajduje siê tylko jeden
lokal, z zastrze¿eniem pkt 8, nie mo¿e przekraczaæ:
-

35 m2 dla 1 osoby,

-

40 m2 dla 2 osób,

-

45 m2 dla 3 osób,

-

55 m2 dla 4 osób,

-

65 m2 dla 5 osób,

-

70 m2 dla 6 osób,

a w przypadku gdy w lokalu zamieszkuje wiêksza ni¿ 6
liczba osób, dla ka¿dej kolejnej osoby zwiêksza siê normatywn¹ powierzchniê tego lokalu o 5 m2;
8) normatywn¹ powierzchniê powiêksza siê o 15 m2, je¿eli
w lokalu zamieszkuje osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca siê na wózku lub osoba niepe³nosprawna, je¿eli niepe³nosprawnoæ wymaga zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju;
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9) o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekaj¹ zespo³y ds. orzekania o niepe³nosprawnoci, o
których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu
osób niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z
pón. zm.);
10) obni¿ka przys³uguje, gdy powierzchnia u¿ytkowa lokalu
nie przekracza normatywnej powierzchni o wiêcej ni¿:
a) 40% albo
b) 60% pod warunkiem, ¿e udzia³ powierzchni pokoi i
kuchni w powierzchni u¿ytkowej tego lokalu nie przekracza 60%;
11) ustala siê nastêpuj¹c¹ obni¿kê stawki bazowej czynszu:
a) w wysokoci 25% - w stosunku do najemców, których
redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza 100%
najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 70% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;
b) w wysokoci 20% - w stosunku do najemców, których
redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza 160%
najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 110% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;
c) w wysokoci 10% - w stosunku do najemców, których
redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza 175%
najni¿szej emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia
wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Zasady okrelone w §13 nie maj¹ zastosowania do
najemców, z którymi zawarto umowy najmu lokalu socjalnego
lub lokalu bêd¹cego pracowni¹ s³u¿¹c¹ twórcy do prowadzenia dzia³alnoci w dziedzinie kultury i sztuki.
VI. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania
§14. 1. Wynajmuj¹cy gospodaruje mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania w ten sposób, ¿e zleca zarz¹dzanie
wy³¹cznie w drodze zamówienia publicznego, a sam wykonuje
zadania w³acicielskie.
2. Wynajmuj¹cy w celu zapewnienia rzetelnego realizowania uprawnieñ i obowi¹zków zwi¹zanych z zarz¹dzaniem mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania, jest zobowi¹zany do kontroli zarz¹dców mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, w
zakresie prawid³owoci realizacji uprawnieñ i obowi¹zków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z umów o zarz¹dzanie nieruchomoci¹.
3. Wynajmuj¹cy gospodaruj¹c mieszkaniowym zasobem
Miasta Poznania jest zobowi¹zany wykorzystywaæ narzêdzia
informatyczne gwarantuj¹ce posiadanie rzetelnej i aktualnej

informacji o mieszkaniowym zasobie Miasta Poznania np.
wielkoæ, stan techniczny, standard, itp.
§15. 1. Zasady i tryb pobierania kaucji zabezpieczaj¹cej z
tytu³u najmu lokali mieszkalnych oraz jej zwrotu okrela
za³¹cznik nr 8 do uchwa³y.
2. Kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u
najmu lokali nie pobiera siê:
1) w przypadkach okrelonych w ustawie,
2) je¿eli umowa jest zawierana w trybie okrelonym w §4 lub
§14 uchwa³y Nr XXXVII/384/V/2008 Rady Miasta Poznania
z dnia 13.05.2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta
Poznania.
VII. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej
§16. 1. ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej, prowadzonej przez wynajmuj¹cego, s¹:
1) czynsze za lokale mieszkalne;
2) czynsze za lokale u¿ytkowe oraz inne powierzchnie u¿ytkowe;
3) odszkodowania i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali i powierzchni u¿ytkowych;
4) dochody ze sprzeda¿y lokali, nieruchomoci mieszkalnych
i niemieszkalnych oraz nieruchomoci gruntowych;
5) kredyty i po¿yczki;
6) emitowane papiery d³u¿ne, takie jak obligacje i listy zastawne;
7) zyski;
8) dotacje;
9) dop³aty do kapita³u;
10) wk³ady niepieniê¿ne;
11) bud¿et pañstwa, np. rodki pochodz¹ce z Funduszu Dop³at, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8.12.2006
r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkañ chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1844).
2. Zaci¹gniêcie przez wynajmuj¹cego bêd¹cego komunaln¹ osob¹ prawn¹ albo spó³k¹ prawa handlowego z udzia³em Miasta Poznania zobowi¹zañ, których nastêpstwem bêdzie obci¹¿enie mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,
wymaga zgody Rady Miasta Poznania.
3. Wynajmuj¹cy mo¿e pozyskiwaæ rodki na realizacjê zadañ
dotycz¹cych gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Poznania wykorzystuj¹c instytucjê koncesji na roboty budowlane,
w rozumieniu ustawy prawo zamówieñ publicznych.
§17. 1. W koszt eksploatacji zalicza siê w szczególnoci:
wynagrodzenie zarz¹dców, wydatki na utrzymanie porz¹dku i
zieleni oraz koszty mediów.
2. Wskanik stawki remontowej ( wyra¿ony procentowo)
powinien byæ wyliczony jako stosunek iloczynu stawki remontowej x liczby 12 x liczby 100 do wysokoci wskanika prze-
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liczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni u¿ytkowej
budynków mieszkalnych dla Miasta Poznania.

dzielne lub spe³niaj¹ce warunki przewidziane na sta³y
pobyt dla ludzi;

3. Nak³ady roczne na inwestycje zwi¹zane z pozyskiwaniem lokali socjalnych powinny utrzymywaæ siê na poziomie
nie ni¿szym ni¿ 10 milionów z³ rocznie, tak, aby Miasto Poznañ
nie zwiêksza³o kosztów zwi¹zanych z wyp³at¹ odszkodowañ z
tytu³u niedostarczenia lokali socjalnych.

d) zamianach lokali znajduj¹cych w budynkach, zlokalizowanych na obszarach objêtych programami;

4. Nak³ady roczne na inwestycje powinny byæ ponoszone
w wysokoci pozwalaj¹cej na utrzymanie wielkoæ mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.
5. Nak³ady o których mowa w ust. 3 i 4 wynajmuj¹cy w
pierwszej kolejnoci przeznaczaæ bêdzie na mieszkaniowy
zasób Miasta Poznania nie podlegaj¹cy sprzeda¿y.
VIII. Inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Poznania
§18. Wynajmuj¹cy w celu poprawy wykorzystania i racjonalnej gospodarki mieszkaniowej zasobem Miasta Poznania
podejmowaæ bêdzie dzia³ania polegaj¹ce na:
1) zamianach lokali, w tym:
a) zamianach lokali na lokale o mniejszej powierzchni
u¿ytkowej;
b) zamianach lokali maj¹cych na celu dostosowanie kosztów
utrzymania lokalu do mo¿liwoci p³atniczych lokatora;
c) zamianach lokali niesamodzielnych lub niespe³niaj¹cych warunków przewidzianych dla lokali mieszkalnych przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, wynikaj¹cych z przepisów prawa budowlanego, na lokale samo-

2) stopniowej likwidacji lokali niesamodzielnych;
3) sprzeda¿y lokali znajduj¹cych siê w budynkach wspólnot
mieszkaniowych;
4) zmianie przeznaczenia lokalu na niemieszkalny w celu jego
oddania w najem b¹d sprzeda¿y albo uznania za czêæ
wspóln¹ nieruchomoci;
5) stopniowego wy³¹czeniu z u¿ytkowania lokali niespe³niaj¹cych warunków przeznaczonych na sta³y pobyt dla ludzi,
wynikaj¹cych z przepisów prawa budowlanego;
6) oferowaniu lokali mieszkalnych lub socjalnych w zamian za
lokal dotychczas zajmowany, w zwi¹zku ze zmian¹ przeznaczenia lokalu lub budynku lub gdy dalsza ich eksploatacja
albo remont nie s¹ op³acalne lub gdy budynek, w którym
znajduj¹ siê lokale przeznaczony jest do modernizacji, remontu, renowacji, rozbiórki albo do zbycia.
X. Postanowienia koñcowe
§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

ANALIZA POTRZEB FINANSOWYCH ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJ¥CY ZE STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKÓW I LOKALI Z PODZIA£EM NA LATA 2009-2013
1. Wstêp
1.1. Przyjêta strategia i realizowane programy.
W gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania przyjêto strategiê ukierunkowan¹ na d³ugotrwa³¹ realizacjê celów u¿ytkowych, tzn. d¹¿enie do tego, aby budynki
(lokale mieszkalne) mog³y pe³niæ rolê u¿ytkow¹ w d³u¿szym
przedziale czasowym. S³u¿yæ temu ma kontynuacja rozpoczêtych ju¿ programów inwestycyjnych wdra¿anych i realizowanych przez Miasto Poznañ: Program Renowacji Kamienic
Miejskich oraz nowe budownictwo komunalne.
Wród programów inwestycyjnych wpisuj¹cych siê w
strategiê rozwoju Miasta Poznania podkreliæ nale¿y znacze-

nie budowy nowych komunalnych obiektów mieszkalnych,
których od 2003 r. powsta³o 13 z ponad 250 mieszkaniami. Od
2004 r. gmina realizuje równie¿ Program Renowacji Kamienic Miejskich, którym aktualnie objêtych jest 27 budynków (I
etap renowacji) oraz 87 kolejnych obiektów wytypowanych do
objêcia programem. Wykonanie renowacji zwi¹zane jest z
koniecznoci¹ wyprowadzenia wszystkich u¿ytkowników budynku i poddania go kapitalnemu remontowi, który w wiêkszoci przypadków podlega cis³emu nadzorowi konserwatora zabytków. W ramach programu wykonano renowacjê 11
zabytkowych kamienic miejskich (ok. 120 lokali mieszkalnych),
7 kolejnych budynków przygotowywanych jest do tego procesu w okresie objêtym niniejsz¹ uchwa³¹.
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Ponadto przyjêto za³o¿enie ukierunkowania dzia³añ remontowych na termomodernizacjê budynków (w tym m.in.
obiektów u¿ytecznoci publicznej) przyczyniaj¹c¹ siê do podwy¿szenia standardu lokali komunalnych w tych budynkach
przy jednoczesnym obni¿eniu kosztów utrzymania i uzyskaniu
efektu ekologicznego.
1.2. Za³o¿enia programu
Realizacja celów u¿ytkowych zak³ada utrzymanie w sprawnoci technicznej wszelkich instalacji budynków i jego elementów konstrukcyjnych. Przy realizacji tego zakresu robót
budowlanych przeprowadzanych w ramach remontów i modernizacji budynków nale¿y braæ pod uwagê okrelone (przewidywane) wielkoci rodków finansowych pochodz¹ce z
czynszu za lokale mieszkalne i u¿ytkowe. Nale¿y podkreliæ
fakt, i¿ rodki finansowe na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy pochodz¹ z czynszów za lokale mieszkalne i
u¿ytkowe i o ile s¹ wystarczaj¹ce na pokrywanie kosztów
bie¿¹cych remontów, to jednak nie pozwalaj¹ na realizacjê
zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych. W zwi¹zku z powy¿szym konieczne jest pozyskiwanie dodatkowych, zewnêtrznych róde³ finansowania, o których mowa w § 16 niniejszej
uchwa³y

2.1. Wielkoæ zasobu mieszkaniowego
Mieszkaniowy zasób gminy Poznañ, którego dotyczy niniejszy program obejmuje powierzchniê 316.712,5 m2 lokali
znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych 100% w³asnoæ
komunaln¹, jak równie¿ powierzchniê 5.216,86 m2 pojedynczych lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budynkach
stanowi¹cych zasób spó³dzielni mieszkaniowych oraz osób
fizycznych, od których Miasto wynajmuje lokale. Ponadto
Miasto Poznañ jest w³acicielem 512.965,03 m2 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udzia³em
gminy. Aktualnie w Poznaniu funkcjonuje 767 wspólnot
mieszkaniowych z udzia³em Miasta. rednia wysokoæ procentowa udzia³u gminy we wspólnotach mieszkaniowych
wynosi 47,22%
Zasób socjalny gminy Poznañ stanowi 422 lokali, wyszczególnionych w za³¹czniku do Zarz¹dzenia Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 20.08.2008 r. .Nr 488/2008/P Prezydenta
Miasta Poznania w sprawie zmiany zarz¹dzenia Nr 580/2005/
P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30.08.2005 r. w sprawie
wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania lokali
o ni¿szym standardzie oraz lokali, w których najem, zawierany
jest na czas oznaczony.

2. Analiza wielkoci oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy

2.2. Potrzeby mieszkaniowe Miasta Poznañ wg stanu na
1.01.2009 r.

Zak³adaj¹c, ¿e Miasto Poznañ zrealizuje w 2009 r. potrzeby
mieszkaniowego dotycz¹ce obowi¹zku dostarczenia wy³¹cznie lokali socjalnych i zamiennych nale¿y wydatkowaæ rodki
finansowe w wysokoci
415.638.000 z³,

- potrzeby w zakresie obowi¹zku dostarczenia lokali socjalnych i zamiennych  1.611 50 m2 x 5.160 z³ x 1.611 =
415.638.000 z³.

- rednia wielkoæ mieszkania  50 m2;
- aktualna wysokoæ wskanika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla Miasta Poznania 
5.160 z³,

2.3. Stan techniczny zasobu komunalnego
1) Na skutek postêpuj¹cej sprzeda¿y lokali komunalnych na
rzecz ich dotychczasowych najemców zasób komunalny
generalnie ulega zmniejszeniu. Jednoczenie jednak nale¿y zauwa¿yæ, i¿ konsekwencj¹ sprzeda¿y mieszkañ komu-
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nalnych jest fakt, i¿ Miasto wyzbywaj¹c siê powierzchni
mieszkalnej jednoczenie traci najemców zdyscyplinowanych finansowo, którzy wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce ze stosunku najmu regulowali na bie¿¹co i w pe³nej
wysokoci.
2) Na podstawie dokonywanych corocznie przegl¹dów technicznych budynków komunalnych, jak równie¿ w oparciu
o dane inwentaryzacyjne dotycz¹ce okresu budowy poszczególnych budynków nale¿y stwierdziæ, ¿e zdecydowana wiêkszoæ zasobu komunalnego to budynki wzniesione
w latach 1950  60, jak równie¿ kamienice i budynki
wybudowane przed 1900 rokiem, bêd¹ce jednoczenie
zabytkami wpisanymi do rejestru, lub zlokalizowanymi w
strefie ochrony konserwatorskiej. Najstarsze obiekty zlokalizowane s¹ w rejonie Starego Rynku oraz na Je¿ycach i
£azarzu. redni stopieñ zu¿ycia tych budynków przekracza
50% s¹ to budynki wymagaj¹ce kompleksowego remontu,
obejmuj¹cego w wielu przypadkach oprócz wymiany instalacji równie¿ wymianê elementów konstrukcyjnych. Du¿a
iloæ budynków (87) objêta jest list¹ obiektów przeznaczonych do renowacji w ramach gminnego Programu Renowacji Kamienic Miejskich.
3) Najwiêkszy stopieñ zu¿ycia technicznego wystêpuje w
budynkach komunalnych, w których znajduje siê od 5-10
lokali mieszkalnych. Zarówno w tych budynkach, jak i w
obiektach przeznaczonych do renowacji zauwa¿yæ mo¿na
nastêpuj¹ce zu¿ycie techniczne:
a) ciany zewnêtrzne budynków posiadaj¹ liczne pêkniêcia i zarysowania, zw³aszcza w okolicach nadpro¿y
okiennych i drzwiowych,
b) stropy i wiêby dachowe wykazuj¹ znaczne ugiêcia,
wiadcz¹ce o przeci¹¿eniu stropów, równie¿ elementy
drewnianych klatek schodowych wykazuj¹ znaczne
zniszczenia i ubytki. Czêæ elementów konstrukcyjnych,
drewnianych wykazuje zara¿enie grzybem domowym
oraz obecnoæ owadów (koniecznoæ wymiany elementów),

powstawanie pleni i zagrzybienia, a w konsekwencji
do koniecznoci wymiany znacznej iloci tynków i
elementów drewnianych budynku.
Powy¿sze budynki wymagaj¹ remontów gruntownych,
które nale¿y po³¹czyæ z ich modernizacj¹. Z tego te¿
powodu obiekty te zosta³y objête Programem Renowacji
kamienic komunalnych. Celem renowacji jest przywrócenie budynkowi jego pierwotnej wartoci technicznej, a
przez modernizacjê polegaj¹c¹ na przebudowie uk³adów
funkcjonalnych mieszkañ, wykonaniu brakuj¹cych instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych  uzyskanie pe³nowartociowych
lokali mieszkalnych.
G³ównym problemem budynków wzniesionych w okresie
lat 50-70 z wielkiej p³yty jest fakt, i¿ nie posiadaj¹ one
odpowiedniej izolacyjnoci cian zewnêtrznych, powoduje to
przemarzanie cian: w mieszkaniach panuje wilgoæ, widoczne
s¹ lady pleni. W przypadku niesprawnej wentylacji proces
wystêpowania wilgoci nasila siê. Takie budynki w pierwszej
kolejnoci typowane s¹ do objêcia termomodernizacj¹.
2.4. Rozbiórki
Czêæ obiektów w szczególnie z³ym stanie technicznym
przeznaczona zosta³a do rozbiórki. S¹ to wy³¹cznie obiekty o
charakterze niemieszkalnym, o niewielkiej powierzchni zabudowy i kubaturze. Miasto Poznañ systematycznie prowadzi
rozbiórki tych obiektów, które z uwagi na du¿y stopieñ zu¿ycia
technologicznego i technicznego, s¹ niezdatne do dalszej
eksploatacji. Nale¿y podkreliæ, i¿ tylko w stosunku do jednego budynku mieszkalnego zosta³a wydana decyzja organu
nadzoru budowlanego nakazuj¹ca wy³¹czenie go z eksploatacji i przeprowadzenie kompleksowego remontu (ul. Szamarzewskiego 29).
2.5. Baraki mieszkalne
Odrêbn¹, istotn¹ dla Miasta kwesti¹ s¹ baraki mieszkalne.
Gmina posiada w u¿ytkowaniu 110 baraków mieszkalnych w
ró¿nym stanie technicznym, w których znajduje siê ogó³em
571 lokali mieszkalnych:

c) dachy papowe i dachówkowe wymagaj¹ gruntownych
remontów po³¹czonych z przemurowaniem kominów i
wymian¹ obróbek blacharskich,

a) 11 baraków w bardzo z³ym stanie technicznym i bardzo
wysokich kosztach utrzymania; jedynym ekonomicznym
rozwi¹zaniem jest ich rozbiórka,

d) tynki wewnêtrzne spêkane, czêciowo zmursza³e, na
skutek wyst¹pienia pleni i wilgoci,

b) 82 baraki w dostatecznym stanie technicznym, kwalifikuj¹ce siê jeszcze do remontów zabezpieczaj¹cych, z docelowym przeznaczeniem na lokale socjalne o najni¿szym
przewidzianym standardzie mieszkañ,

e) piece kaflowe wymagaj¹ remontu lub wymiany,
f) przewody wentylacyjne nieszczelne, spêkane,
g) stolarka okienna do wymiany,
h) elewacje i balkony wymagaj¹ remontów nie tylko ze
wzglêdu na ich nieestetyczny wygl¹d. Przez zniszczone
posadzki balkonów, skorodowane opierzenia i nieszczelne pokrycia dachów woda przenika do elementów konstrukcyjnych budynku, powoduj¹c ich dalsz¹
degradacjê, stwarzaj¹c zagro¿enie zdrowia i ¿ycia mieszkañców oraz osób trzecich,
i)

izolacje pionowe i poziome cian uszkodzone lub ich
brak. Prowadzi to do przenikania wilgoci z gruntu do
cian budynku, powoduj¹c zawilgocenie mieszkañ,

c) 17 baraków do wykorzystania na cele socjalne, które
nale¿a³oby utrzymaæ w stanie niepogorszonym i na poziomie standardów ustalonych w uchwale w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Poznania. Nale¿y podkreliæ fakt, i¿ gmina rozpoczê³a ju¿
program likwidacji baraków mieszkalnych koncentruj¹c siê
przede wszystkim na obiektach bêd¹cych w najgorszym
stanie technicznym, których dalsza eksploatacja by³a niemo¿liwa ze wzglêdu na zu¿ycie techniczne oraz wystêpuj¹ce zagro¿enie zdrowia i ¿ycia mieszkañców. Od 2005 roku
zlikwidowanych zosta³o 10 baraków.
2.6. Remont lokali zwolnionych.
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Ka¿dego roku zwalnia siê w zasobie komunalnym ok. 300
lokali , na skutek wyprowadzenia siê dotychczasowych najemców, opuszczania lokali b¹d zgonu najemcy. Miasto Poznañ
podejmuje starania pilnego i ekonomicznego zagospodarowania zwolnionych lokali poprzez wskazanie kolejnym u¿ytkownikom do remontu we w³asnym zakresie, sprzeda¿y lokali
o powierzchni powy¿ej 80 m2 na wolnym rynku w ramach
przetargu, b¹d te¿ ³¹czenia (podzia³u) powierzchni w celu
wyodrêbnienia lokali samodzielnych. Ostatecznym rozwi¹zaniem jest wykonanie remontu zwolnionego lokalu mieszkalnego na koszt gminy i ponowne w³¹czenie do obrotu gospodarczego. rednio gmina wykonuje remont ok. 120 lokali mieszkalnych.

towych itp). W dalszej kolejnoci znajduj¹ siê prace remontowe o charakterze zachowawczym (odnowienie elewacji, malowanie klatek schodowych).
Priorytety remontowe uszeregowane wg kategorii pilnoci:
1. eliminacja zagro¿enia bezpieczeñstwa u¿ytkowników lokali
i osób trzecich poprzez natychmiastowe usuwanie stanów
awaryjnych urz¹dzeñ lub elementów budynków;
2. zabezpieczenie przeciwpo¿arowe i zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania instalacji w budynkach i lokalach
poprzez:
a) wyprowadzenie zaworów gazu na zewn¹trz budynku;

3.

b) udro¿nienie, przebudowê i dobudowê przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych;

Analiza potrzeb remontowych

Stan techniczny zasobu komunalnego, z uwzglêdnieniem
jego wieku oraz stopnia zu¿ycia, wyznacza potrzeby remontowe oraz modernizacyjne poszczególnych obiektów. Maj¹c na
uwadze obowi¹zuj¹cy na dzieñ 31 grudnia 2008 r. koszt
odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu wynosz¹cy
5.160 z³  wymagane na ten cel nak³ady stanowiæ powinny
kwotê ok. 1,6 mld z³ tylko dla powierzchni kamienic stanowi¹cych 100% w³asnoæ komunaln¹. Natomiast przyjmuj¹c redni¹ stawkê kosztów remontu budynków mieszkalnych na
poziomie 2.000 z³  wysokoæ nak³adów finansowych niezbêdnych do pokrycia tzw. luki remontowej  wynios³aby ok. 630
mln z³.

c) wymianê i modernizacjê instalacji elektrycznych w
budynkach (24V w czêciach wspólnych) oraz instalacji
odgromowych;
3. naprawa lub wymiana dwigów osobowych i innych urz¹dzeñ podlegaj¹cych kontroli prowadzonej przez Urz¹d
Dozoru Technicznego;
4. wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji (nie dotyczy stanów awaryjnych, które s¹ usuwane
niezw³ocznie);
5. remonty dachów;

Wielkoæ potrzeb remontowych wynika z analizy stanu
technicznego zasobu, z uwzglêdnieniem stopnia jego zu¿ycia
oraz wieku budynków, a tak¿e wymogów na³o¿onych na
wynajmuj¹cego obowi¹zuj¹cymi przepisami techniczno-budowlanymi.

6. remonty lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmuj¹cego;
7. remonty bie¿¹ce zabezpieczaj¹ce budynki przed zniszczeniem;
8. remonty maj¹ce na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji
budynków (np. termomodernizacje, opomiarowanie mediów dostarczanych do lokali);

Podstawowym celem remontów jest zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkownikom lokali i budynków oraz osób trzecich,
w zwi¹zku z tym w pierwszej kolejnoci realizowane s¹ prace
remontowe, które zmierzaj¹ do zabezpieczenia instalacji w
budynkach (szczególnie instalacji gazowych, elektrycznych
oraz wentylacyjnych)a nastêpnie remonty obejmuj¹ce elementy konstrukcyjne (stropy, dachy, izolacja cian fundamen-

9. przywrócenie budynkom estetycznego wygl¹du poprzez
modernizacjê elewacji, naprawê elementów ma³ej architektury, remonty lub naprawy elementów otoczenia

Tabela nr 1
Potrzeby remontowe zasobu komunalnego na lata 2009-2013
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Wielkoæ nak³adów, wynikaj¹ca z potrzeb remontowych
budynków, zosta³a opracowana na podstawie zapotrzebowania
zg³aszanego przez zarz¹dców budynków i lokali komunalnych.

du technicznego lokalu, budynku, usytuowania mieszkania
oraz jego wyposa¿enia w urz¹dzenia techniczne do pomiaru
dostawy mediów wprowadzony zosta³ w Poznaniu w po³owie
2008 r. (ze skutkiem na koniec 2008 r.).

Poni¿ej prezentowana jest tabela zawieraj¹ca informacje
bêd¹ce projekcj¹ finansow¹ wysokoci przypisu stawki czynszowej za najem komunalnych lokali mieszkalnych, funkcjonuj¹cej w oparciu o system punktowy. Nale¿y jednak¿e zwróciæ
uwagê na fakt, i¿ osi¹gniêcie stawki czynszu odpowiadaj¹cej
iloci punktów przyznanych poszczególnym lokalom mieszkalnym nast¹pi dopiero po up³ywie oko³o czterech lat od wprowadzenia systemu punktowego w Poznaniu. System punktowego naliczania stawki czynszowej, uzale¿nionej od standar-

Do projekcji finansowej zawartej w tabeli nr 2 i 3 przyjêto
nastêpuj¹ce za³o¿enia:
1. wzrost stawki czynszu za lokale mieszkalne na poziomie
10% rocznie,
2. roczny ubytek powierzchni mieszkalnej 35.000 m2 ,
3. wartoæ wskanika stawki remontowej okrelonej wg definicji §17 ust. 2 uchwa³y.

Tabela nr 2
Projekcja finansowa obejmuj¹ca wp³ywy czynszowe i wydatki na eksploatacjê i remonty w latach 2009-2013
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Tabela nr 3
Projekcja finansowa obejmuj¹ca wp³ywy czynszowe i wydatki na eksploatacjê i remonty w latach 2009-2013 uwzglêdniaj¹ca
zapotrzebowanie
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Wykazane w tabeli nr 2 koszty remontów pozwol¹ na
utrzymanie zasobu w stanie niepogorszonym, natomiast
wartoci przedstawione w tabeli nr 3 jako koszty remontów
zgodne z zapotrzebowaniem skutkowaæ bêd¹ zatrzymaniem
dalszej degradacji zasobu po 2013 roku.

Z powy¿szej analizy wynika tak¿e, i¿ przychody z tytu³u
wzrostu stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne nie
wystarcz¹ na pokrycie kosztów planowanych wydatków na
utrzymanie mieszkalnego zasobu komunalnego. Ró¿nica
mo¿e zostaæ pokryta z czêci przychodów uzyskiwanych
przez Miasto z najmu lokali u¿ytkowych.

Tabela nr 4
Plan remontów zasobu komunalnego na lata 2009-2013
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Zagro¿eniem dla realizacji powy¿szej projekcji finansowej dla
zasobu komunalnego, zaprezentowanej w powy¿szych tabelach
jest przede wszystkim obni¿enie wp³ywów z tytu³u czynszu
poprzez zmniejszenie siê grupy najemców regularnie uiszczaj¹cych op³aty na skutek wykupu lokali mieszkalnych od gminy.
W celu realizacji zadañ remontowych zgodnie z za³o¿onym
planem celowym jest pozyskanie innych róde³ finansowania,
takich jak:
a) kredyty (np. kredyty termomodernizacyjne, kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego),

b) fundusze celowe (Gminny Fundusz Ochrony rodowiska,
Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska, Pañstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych),
c) premie termomodernizacyjne,
d) rodki unijne
Niezbêdne jest te¿ stworzenie programów pomocnych do
prowadzenia polityki remontowej w oparciu o opracowan¹
komputerowo bazê stanu technicznego budynków i lokali
mieszkalnych.
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Tabela nr 5
Prognoza stawki remontowej 2009  2013
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Tabela nr 6
Wartoæ wskanika stawki remontowej wyliczona wg definicji §17 ust. 2 uchwa³y
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Tabela nr 7
Prognoza stawki eksploatacyjnej 2009  2013
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Tabela nr 8
Planowany koszt eksploatacji budynków komunalnych 2009  2013
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Tabela nr 9 przedstawia prognozê stawki funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udzia³em

Miasta Poznania, obejmuj¹c¹ lata 2009  2013, wraz z ilustracj¹ graficzn¹ (wykres)

Tabela nr 9
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Tabela nr 10 przedstawia prognozê stawki funduszu eksploatacyjnego w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udzia-

³em Miasta Poznania, obejmuj¹c¹ lata 2009  2013, wraz z
ilustracj¹ graficzn¹ (wykres)

Tabela nr 10
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Tabela nr 11 przedstawia prognozê sumy stawek funduszu
eksploatacyjnego i funduszu remontowego w budynkach

wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Miasta Poznania, obejmuj¹c¹ lata 2009  2013, wraz z ilustracj¹ graficzn¹ (wykres)

Tabela nr 11
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Wykres poni¿ej ilustruje trend wyznaczany przez sumê powierzchni u¿ytkowej lokali niewyodrêbnionych, bêd¹cych
w³asnoci¹ Miasta, w latach 2002  2013.

Tabela nr 12 prezentuje za³o¿enia przyjête przy prognozowaniu wielkoci powierzchni u¿ytkowej lokali niewyodrêbnionych, bêd¹cych w³asnoci¹ Miasta Poznania we wspólnotach

mieszkaniowych, natomiast tabela nr 13 ilustruje rzeczow¹
prognozê na lata 2009  2013, w metrach kwadratowych i w
zaokr¹gleniu do jednego tysi¹ca metrów kwadratowych.

Tabela nr 12
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Tabela nr 13

















































































Wykres poni¿ej ilustruje graficzne ujêcie prognozy, dotycz¹cej wysokoci powierzchni u¿ytkowej lokali niewyodrêbnionych,
bêd¹cych w³asnoci¹ Miasta w latach 2009-2013.
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Tabela nr 14 przedstawia prognozê sumy stawek funduszu
eksploatacyjnego i funduszu remontowego w budynkach
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Miasta Poznania, obejmuj¹c¹ lata 2009  2013, natomiast tabela nr 15 prezentuje

prognozê dotycz¹c¹ wielkoci powierzchni u¿ytkowej Miasta
Poznania w budynkach wspólnot mieszkaniowych w latach
2009  2013

Tabela nr 14
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Tabela nr 15
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Odnosz¹c siê do danych przedstawionych w tabelach nr 14
i 15, w tabeli nr 16 przedstawiono prognozê wysokoci kosztów, jakie Miasto Poznañ w latach 2009  2013 bêdzie ponosiæ

na fundusze eksploatacyjne i remontowe wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy

Tabela nr 16
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Wykres poni¿ej prezentuje graficznie ww. prognozê, dotycz¹c¹ wysokoci rodków finansowych Miasta Poznania przeznaczonych na zaliczki na fundusze eksploatacyjne i remonto-

we wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Miasta Poznania w
latach 2009  2013

Tabela nr 17 pokazuje ³¹cznie prognozy wysokoci stawek
na fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny w latach 2009

 2013 w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udzia³em
Miasta Poznania.

Tabela nr 17














 








 





































Odnosz¹c siê do wy¿ej pokazanych danych, w tabeli nr 18
przedstawiono prognozê wysokoci kosztów, jakie Miasto
Poznañ w latach 2009  2013 bêdzie ponosiæ na fundusze

eksploatacyjne i remontowe wspólnot mieszkaniowych z
udzia³em gminy

Tabela nr 18







































































































Wykres poni¿ej prezentuje graficznie ww. prognozy, dotycz¹ce wysokoci rodków finansowych Miasta Poznania przeznaczonych w latach 2009  2013 na zaliczki na pokrycie

kosztów utrzymania nieruchomoci wspólnych w budynkach
wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Miasta Poznania, w
rozbiciu na fundusz eksploatacyjny i remontowy
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

DOCELOWY STANDARD BUDYNKU KOMUNALNEGO
1. Elewacja bez ubytków tynków i ok³adzin, odnawiana nie
rzadziej ni¿ co 10 lat.
2. Pomalowane klatki schodowe wraz z oknami i drzwiami
wejciowymi do budynku, nie rzadziej ni¿ co 7 lat.
3. Kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachów.
4. Sprawne zamki i domofony w wejciu g³ównym lub w
wejciach do zespo³ów mieszkañ, sprawne skrzynki na
listy, tablice og³oszeñ, wykaz telefonów alarmowych, regulamin porz¹dku domowego.
5. Aktualne i czytelne oznakowanie budynku: numer, dzielnica, administrator.
6. Wyremontowane i zakonserwowane ogrodzenia, zadaszenia i elementy ma³ej architektury, takie jak: murki, ³awki,
punkty gromadzenia odpadów sta³ych, trzepak, dojcie do
budynku, chodnik na odcinku posesji.
7. Prawid³owe i zamykane wejcie na dach.
8. Sprawne ³awy kominiarskie na dachu.
9. Sprawna instalacja odgromowa, badania kontrolne, co 3 lata.
10. Umo¿liwienie odbioru programów radiowych i telewizyjnych objêtych pakietem socjalnym.
11. Nieprzeciekaj¹cy dach.

12. Zamykane pomieszczenia na wózki i rowery.
13. Sprawne, szczelne i w wystarczaj¹cej iloci przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne, badania kontrolne, co
1 rok.
14. Sprawna instalacja elektryczna przystosowana do aktualnych zwiêkszonych obci¹¿eñ sprzêtem gospodarstwa domowego. rednie zapotrzebowanie mocy: 5 kW.
15. Instalacja gazowa o sprawdzonej szczelnoci i z rur o
z³¹czach spawanych. Kontrola szczelnoci 1 raz w roku.
16. G³ówny zawór gazu wyniesiony na zewn¹trz.
17. Bezpieczne drogi ewakuacyjne wewn¹trz budynku: odpowiednia klasa odpornoci ogniowej, owietlenie i oznakowanie.
18. Elementy konstrukcji budynku (ciany, stropy, nadpro¿a,
balkony, galerie, wiêby dachowe) niewykazuj¹ce objawów zagro¿enia.
19. Wodomierze i instalacja wodoci¹gowa poza mieszkaniami
- zabezpieczone przed zamarzaniem i kondensacj¹ pary
wodnej (izolacje termiczne) oraz przed uszkodzeniem.
20. W budynkach zasilanych z zewnêtrznej sieci ciep³owniczej,
wêze³ cieplny wyposa¿ony w sprawne urz¹dzenia rozdzielcze, wymiennikowe i pompowe, z pomiarem zu¿ycia ciep³a
przez budynek i automatyk¹ pogodow¹.
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

STAN TECHNICZNY I DOCELOWY STANDARD LOKALU MIESZKALNEGO
Stan techniczny:
1. Lokal odmalowany.
2. Tynki cian bez ubytków, zacieków i wykwitów pleni lub
grzybów.
3. Wierzchnie warstwy pod³ogowe bez ubytków.
4. Zamykaj¹ce siê drzwi i okna.
5. Sprawne urz¹dzenia higieniczno-sanitarne w lokalu.
Docelowy standard:
1. Indywidualny pomiar zu¿ycia energii elektrycznej, gazu,
zimnej wody i ciep³ej wody.
2. Sprawne, sta³e i bezpieczne (nie przenone) ród³a ciep³a:

6. Przegrody budowlane wydzielaj¹ce lokal, spe³niaj¹ce conajmniej minimalne wymagania dot. izolacji termicznej,
akustycznej i ochrony ppo¿.
7. Zapewnienie warunków do wymiany powietrza - co najmniej wentylacja grawitacyjna kuchni i ³azienki.
8. ciany i sufity suche: bez zawilgoceñ, nalotów pleni i
grzybów domowych.
9. W pomieszczeniach dziennych, stosunek powierzchni okien
do powierzchni pod³óg zawarty w granicach (1/5 - 1/8).
10. Okna szklone, co najmniej szyb¹ podwójn¹, ze sprawnymi okapnikami, daj¹ce siê zamykaæ i otwieraæ do wewn¹trz pomieszczeñ. Wyremontowane parapety i podokienniki.
11. Szczelne posadzki na balkonach i loggiach.

-

grzejniki wodne radiatorowe (kaloryfery),

-

piece elektryczne akumulacyjne lub przerobione na
ogrzewanie elektryczne,

12. Wyremontowane pod³ogi bia³e oraz pod³o¿a pod posadzki wraz z górnymi warstwami posadzkowymi w³aciwymi dla danych pomieszczeñ.

-

piece i trzony kaflowe.

13. Sprawne i nieprzeciekaj¹ce:

3. W³asna ³azienka z wann¹ lub kabin¹ natryskow¹ i ustêpem
sp³ukiwanym.

-

instalacje centralnego ogrzewania, z rurami prowadzonymi po powierzchni cian,

4. W³asna kuchnia lub wnêka kuchenna ze zlewozmywakiem
zaopatrzonym w zimn¹ i ciep³¹ wodê oraz kuchenkê 2palnikow¹ lub 4-palnikow¹ (zale¿nie od wielkoci lokalu)
na czynnik grzewczy gazowy lub elektryczny.

-

piony wodne i kanalizacyjne.

5. Przedpokój lub co najmniej przedsionek izolacyjny.

14. Sprawne i o wystarczaj¹cej zdolnoci poboru mocy instalacje elektryczne.
15. Szczelne instalacje i sprawne urz¹dzenia gazowe.

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

STAN TECHNICZNY I DOCELOWY MINIMALNY STANDARD LOKALU SOCJALNEGO
Stan techniczny:

Minimalny standard:

1. Lokal odmalowany.

1. Instalacja elektryczna z w³asnym pomiarem energii.

2. Tynki cian bez ubytków, zacieków i wykwitów pleni lub
grzybów.

2. Woda nadaj¹ca siê do celów domowych, dostêpna w
promieniu do 30 m, licz¹c od drzwi wejciowych do lokalu.

3. Wierzchnie warstwy pod³ogowe bez ubytków.

3. Ustêp indywidualny lub zbiorowy uwzglêdniaj¹cy liczbê
mieszkañców, w promieniu do 30 m, licz¹c od drzwi
wejciowych do lokalu.

4. Zamykaj¹ce siê drzwi i okna.
5. Sprawne urz¹dzenia higieniczno-sanitarne w lokalu lub
poza nim.

4. Pomieszczenie mieszkalne posiada owietlenie naturalne.
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5. Lokal jednoizbowy posiada warunki do bezpiecznej dla
zdrowia wymiany powietrza (kratka wentylacyjna lub tzw.
lufcik w oknie). W lokalach wieloizbowych - wentylacja
kuchni.

7. Do lokalu przynale¿y pomieszczenie gospodarcze, s³u¿¹ce
m.in. jako sk³ad opa³u.
8. Lokal wyposa¿ony w urz¹dzenie do podgrzewania posi³ków: kuchniê wêglow¹ lub kuchniê elektryczn¹.

6. Lokal wyposa¿ony w sta³e i bezpieczne ród³a ciep³a:
grzejniki radiatorowe, piece kaflowe, wêglowe lub akumulacyjne, trzony kuchenne.

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

PRIORYTETY REMONTOWE USZEREGOWANE WG KATEGORII PILNOCI:
1. eliminacja zagro¿enia bezpieczeñstwa u¿ytkowników lokali
i osób trzecich poprzez natychmiastowe usuwanie stanów
awaryjnych urz¹dzeñ lub elementów budynków,

4. wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji (nie dotyczy stanów awaryjnych, które s¹ usuwane
niezw³ocznie), remonty dachów;

2. zabezpieczenie przeciwpo¿arowe i zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania instalacji w budynkach i lokalach poprzez:

5. remonty lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmuj¹cego,

-

wyprowadzenie zaworów gazu na zewn¹trz budynku,

-

udro¿nienie, przebudowê i dobudowê przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych,

-

wymianê i modernizacjê instalacji elektrycznych w
budynkach (24V w czêciach wspólnych) oraz instalacji
odgromowych,

6. remonty bie¿¹ce zabezpieczaj¹ce budynki przed zniszczeniem,
7. remonty maj¹ce na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji
budynków (np. termomodernizacje, opomiarowanie mediów dostarczanych do lokali),
8. przywrócenie budynkom estetycznego wygl¹du poprzez
modernizacjê elewacji, naprawê elementów ma³ej architektury, remonty lub naprawy elementów otoczenia budynku.

3. naprawa lub wymiana dwigów osobowych i innych urz¹dzeñ podlegaj¹cych kontroli prowadzonej przez Urz¹d
Dozoru Technicznego;

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.
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Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

PODZIA£ MIASTA POZNANIA NA STREFY CZYNSZOWE
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Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr XLIX/645/V/2009
Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

ZASADY I TRYB POBIERANIA PRZEZ WYNAJMUJ¥CEGO KAUCJI ZABEZPIECZAJ¥CEJ POKRYCIE NALE¯NOCI Z TYTU£U
NAJMU LOKALI ORAZ JEJ ZWROTU
1. Kaucjê zabezpieczaj¹c¹ pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu
lokali pobiera siê w wysokoci 12-krotnoci miesiêcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego wed³ug stawki czynszu
obowi¹zuj¹cego w dniu zawarcia umowy najmu.
2. Pobranie kaucji, o której mowa w ust. 1 zawiesza siê na
okres 3 lat w stosunku do osób, którym przywrócono tytu³
prawny do zajmowanego lokalu w trybie § 2 ust. 4 i §3 ust.
3 uchwa³y nr LXXIII/866/III/2001 Rady Miasta Poznania z
dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie zawieszania p³atnoci czynszu i odraczania p³atnoci nale¿noci zwi¹zanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych w komunalnych
zasobach Miasta Poznania.
3. Wynajmuj¹cy mo¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraziæ zgodê na zap³atê kaucji w miesiêcznych
ratach p³atnych w okresie nie d³u¿szym ni¿ 24 miesi¹ce.
4. Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu lokalu, która
uzyska³a zgodê na zap³atê kaucji w miesiêcznych ratach,
zobowi¹zana jest wp³aciæ pierwsz¹ ratê kaucji najpóniej w
dniu poprzedzaj¹cym zawarcie umowy najmu.
5. Nale¿noæ z tytu³u kaucji staje siê natychmiast wymagalna,
je¿eli najemca jest w zw³oce z zap³at¹ czynszu lub innych
op³at za u¿ywanie lokalu co najmniej za dwa pe³ne okresy
p³atnoci.

6. Wp³acenie kaucji nie zwalnia najemcy z obowi¹zku terminowego uiszczania czynszu i op³at niezale¿nych od wynajmuj¹cego, utrzymania przedmiotu najmu we w³aciwym
stanie technicznym i sanitarnym oraz z innych obowi¹zków zwi¹zanych z korzystaniem z przedmiotu najmu i
pomieszczeñ przeznaczonych do wspólnego korzystania w
budynku, a w razie ustania stosunku najmu - z obowi¹zku
zdania lokalu w stanie niepogorszonym, umo¿liwiaj¹cym
jego ponowne zasiedlenie.
7. Wynajmuj¹cy ma prawo potr¹ciæ z kaucji:
1) nieuiszczone odszkodowanie, czynsz i op³aty niezale¿ne od wynajmuj¹cego,
2) nale¿noci zwi¹zane z utrzymaniem przedmiotu najmu
we w³aciwym stanie technicznym i sanitarnym oraz
zwi¹zane z korzystaniem z przedmiotu najmu i pomieszczeñ przeznaczonych do wspólnego korzystania z
budynku, w zakresie obci¹¿aj¹cym najemcê, je¿eli uchyla
siê od wykonania ci¹¿¹cych na nim w tym zakresie
obowi¹zków,
3) nale¿noci zwi¹zane z obowi¹zkiem zdania lokalu w
stanie niepogorszonym, umo¿liwiaj¹cym jego ponowne zasiedlenie.
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8. Kaucja podlega zwrotowi w ci¹gu miesi¹ca od dnia opró¿nienia lokalu przez najemcê, po potr¹ceniu nale¿noci
wynajmuj¹cego z tytu³u najmu lokalu.
9. Zwrot zwaloryzowanej kaucji nastêpuje w kwocie równej
iloczynowi kwoty miesiêcznego czynszu obowi¹zuj¹cego
w dniu zwrotu kaucji i krotnoci czynszu przyjêtej przy

pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie ni¿szej ni¿ kaucja
pobrana.
10. W razie pozostawienia w lokalu przez najemcê, po ustaniu
stosunku najmu, osób nieuprawnionych do zawarcia
umowy najmu, kaucja nie podlega zwrotowi do czasu
opró¿nienia i opuszczenia lokalu przez te osoby.

692
UCHWA£A Nr XLIX/646/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Poznania
Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 i 4 Ustawy z
dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144
poz. 1042) Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Poznania.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144
poz. 1042);
2) Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania  nale¿y
przez to rozumieæ Plan przyjêty uchwa³¹ przez Radê Miasta
Poznania;
3) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami  nale¿y przez
to rozumieæ Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Wielkopolskiego;
4) w³acicielach nieruchomoci  rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w
zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹;
5) odpadach komunalnych  rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady
niezawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych, pochodz¹ce od

innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych
w gospodarstwach domowych;
6) odpadach medycznych  rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w zwi¹zku z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych oraz prowadzeniem badañ i dowiadczeñ naukowych
w zakresie medycyny;
7) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji  rozumie siê przez
to odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
8) odpadach zielonych  nale¿y przez to rozumieæ frakcjê
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w
wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
9) odpadach z remontów  nale¿y przez to rozumieæ frakcje
odpadów powstaj¹cych w wyniku remontów w gospodarstwach domowych;
10) nieczystociach ciek³ych  rozumie siê przez to cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
11) zbiornikach bezodp³ywowych  rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania;
12) stacjach zlewnych  rozumie siê przez to instalacje i
urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków, s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
13) sk³adowisku odpadów  rozumie siê przez to obiekt budowlany przeznaczony do sk³adowania odpadów;
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14) podmiotach uprawnionych  nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi wa¿ne zezwolenia
wydane przez Prezydenta Miasta Poznania na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoci ciek³ych;
15) mobilnym punkcie gromadzenia odpadów problemowych
 nale¿y przez to rozumieæ pojazd samochodowy o nazwie
GRATOWÓZ, kursuj¹cy po Poznaniu w pierwsz¹ sobotê
miesi¹ca zgodnie z harmonogramem przekazanym mieszkañcom Miasta w formie ulotki oraz umieszczonym na
stronie internetowej Urzêdu Miasta Poznania: www.poznan.pl/srodowisko (zak³adka: ODPADY KOMUNALNE);
16) stacjonarnym punkcie gromadzenia odpadów problemowych  nale¿y przez to rozumieæ wyznaczone miejsce do
przyjmowania odpadów problemowych, zasady funkcjonowania dostêpne na stronie internetowej: www.poznan.pl/
srodowisko (zak³adka: ODPADY KOMUNALNE);
17) Pogotowiu Czystoci  nale¿y przez to rozumieæ s³u¿by
zajmuj¹ce siê interwencyjnym usuwaniem zanieczyszczeñ
z terenu miasta Poznania;
18) zwierzêtach domowych  rozumie siê przez to zwierzêta
tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu
lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza;
19) zwierzêtach gospodarskich  rozumie siê przez to zwierzêta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
20) osobach utrzymuj¹cych zwierzêta domowe  rozumie siê
przez to w³acicieli lub opiekunów zwierz¹t domowych;
21) psach ras uznawanych za agresywne  rozumie siê przez
to rasy psów okrelonych w Rozporz¹dzeniu Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
S¹ to rasy: amerykañski pit bull terrier, pies z Majorki (Perro
de Presa Mallorguin), buldog amerykañski, dog argentyñski, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu,
rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski
stró¿uj¹cy, owczarek kaukaski;
22) s³u¿bach kontrolnych  rozumie siê przez to Stra¿ Miejsk¹
Miasta Poznania b¹d osoby imiennie upowa¿nione przez
Prezydenta Miasta Poznania.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie nieruchomoci
§3. 1. W³aciciele nieruchomoci zapewniaj¹ utrzymanie
czystoci i porz¹dku na czêciach nieruchomoci udostêpnionych do u¿ytku publicznego, przez:

Poz. 692

1) uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeñ z chodników (w³acicieli nieruchomoci dotycz¹
chodniki przylegaj¹ce bezporednio do ich nieruchomoci), podwórzy, przejæ, bram, przystanków komunikacyjnych, dróg publicznych i przejæ dla pieszych, itp.; nie
dotyczy chodników, na których pobierane s¹ op³aty z
tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych
oraz chodników, na których zorganizowane s¹ przystanki
komunikacyjne;
2) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni b³ota,
niegu i lodu uprz¹tniêtego z chodników po³o¿onych wzd³u¿
nieruchomoci, z zachowaniem mo¿liwoci odp³ywu wody
do kanalizacji w sposób niezagra¿aj¹cy istniej¹cej zieleni;
3) gromadzenie b³ota, niegu i lodu uprz¹tniêtego z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawêdzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego, w
sposób nieutrudniaj¹cy zatrzymywanie siê pojazdów,
wysiadanie i wsiadanie pasa¿erów;
4) usuniêcie sopli lodowych i nawisów niegu z dachów i
gzymsów budynku niezw³ocznie po ich pojawieniu siê;
5) usuwanie odpadów powsta³ych w wyniku remontu i
modernizacji lokali oraz budynków (np. gruzu, itp.);
6) utrzymanie w nale¿ytym stanie czystociowo-porz¹dkowym
placów zabaw przeznaczonych do wspólnego u¿ytku, dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci;
7) utrzymywanie ogrodzeñ w nale¿ytym stanie technicznym;
8) uprz¹tanie (w szczególnoci zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp.) zanieczyszczeñ z pomieszczeñ i urz¹dzeñ budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego u¿ytku (w szczególnoci sieni, klatek schodowych, korytarzy,
kabin dwigowych, itp.), studzienek (tzw. wietlików) piwnicznych przyokiennych i rur spustowych rynnowych z
kratkami czyszczakowymi, jak i oczyszczanie zewnêtrznych
czêci budynków, na które siadaj¹ ptaki z zalegaj¹cych
odchodów ptasich;
9) utrzymanie w odpowiednim stanie czystociowo  porz¹dkowym nieruchomoci niezabudowanej, tj. usuwanie na
bie¿¹co zalegaj¹cych odpadów, koszenia wysokich traw i
chwastów.
2. Interwencyjnym usuwaniem zanieczyszczeñ na terenach publicznych Miasta Poznania oraz na zlecenie w³acicieli
nieruchomoci zajmuje siê odp³atnie, Pogotowie Czystoci
(tel. 986  ca³odobowo).
3. Zarz¹dcy dróg i ci¹gów pieszych zobowi¹zani s¹ do
rozmieszczenia odpowiedniej iloci koszy ulicznych na drobne
odpady komunalne, wykonanych z materia³ów niepalnych
przy ci¹gach pieszych, w tym w szczególnoci przy oznakowanych przejciach dla pieszych oraz w miejscach o du¿ym
natê¿eniu ruchu, gdzie kosze nale¿y ustawiæ w odstêpach nie
wiêkszych ni¿ 100 m, wy³o¿onych ka¿dorazowo po ich opró¿nieniu workami ulegaj¹cymi biodegradacji.
4. Wykonanie obowi¹zków w³acicieli nieruchomoci w
zakresie postêpowania z odpadami oraz utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie budowy, nale¿y do wykonawcy robót
budowlanych.
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5. W³aciciele terenów, na których organizowane s¹
imprezy masowe, lub organizatorzy tych imprez  w porozumieniu z w³acicielem  zobowi¹zani s¹ do zapewnienia
dostatecznej liczby pojemników b¹d kontenerów do gromadzenia odpadów oraz odpowiedniej iloci szaletów przenonych.
6. Utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym i w odpowiedniej czystoci (usuwanie og³oszeñ, plakatów, napisów,
odchodów ptasich, itp.): skrzynek energetycznych, gazowych,
s³upów trakcyjnych i owietleniowych, budek telefonicznych,
itp. nale¿y do ich w³acicieli lub zarz¹dców.
7. W³aciciel nieruchomoci, prowadz¹cy dzia³alnoæ gastronomiczn¹ lub handlow¹ w bran¿y spo¿ywczej, zobowi¹zany jest do:
1) zapewnienia wystarczaj¹cej iloci koszy lub pojemników
do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej dzia³alnoci, w tym tak¿e na potrzeby klientów;
2) opró¿niania urz¹dzeñ, o których mowa w pkt 1 z czêstotliwoci¹ dostosowan¹ do potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿
raz w tygodniu;
3) sprz¹tania miejsca prowadzonej dzia³alnoci oraz najbli¿szego otoczenia.
§4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
mo¿e odbywaæ siê na terenie nieruchomoci pod warunkiem,
¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji miejskiej
sanitarnej lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach; w szczególnoci cieki takie nie mog¹ byæ bezporednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników
wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mog¹ odbywaæ siê na terenie nieruchomoci pod warunkiem, ¿e prace zwi¹zane z napraw¹ pojazdów
nie s¹ uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoci oraz nie bêd¹
powodowa³y zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego, a sposób postêpowania z powstaj¹cymi odpadami bêdzie
zgodny z przepisami szczególnymi.
§5. Maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoci i porz¹dku, zabrania siê:
1) spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, gumy, odzie¿y, mebli oraz niebezpiecznych) oraz
odpadów pochodz¹cych z dzia³alnoci gospodarczej (z
wy³¹czeniem surowego drewna, papieru, makulatury, s³omy), oraz odpadów zielonych z zastrze¿eniem §9 ust. 12;
2) odprowadzania nieczystoci ciek³ych do rowów otwartych,
zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, ³¹ki, itp.;
3) niszczenia elewacji budynków, ogrodzeñ i innych obiektów;
4) umieszczania plakatów, reklam, og³oszeñ oraz malowania
hase³ i rysunków bez uzyskania zgody w³aciciela obiektu
oraz zg³oszenia do Wydzia³u Urbanistyki i Architektury w
przypadkach wskazanych prawem budowlanym, a w odniesieniu do obiektów zabytkowych, dodatkowo bez odrêbnego pozwolenia miejskiego konserwatora zabytków;

5) wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;
6) zajmowania pasa drogowego w celu sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych bez zgody zarz¹dcy
drogi.
ROZDZIA£ III
Zasady gromadzenia odpadów komunalnych sta³ych
i nieczystoci ciek³ych
§6. Odpady komunalne
1. Obowi¹zek gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenach nieruchomoci ci¹¿y na ich w³acicielach, poprzez:
1) wyznaczenie miejsc na ustawienie pojemników do
gromadzenia odpadów oraz wyposa¿enie nieruchomoci w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych, umo¿liwiaj¹cych ich segregacjê;
2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powsta³ych na terenie nieruchomoci;
3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porz¹dku w miejscu ich ustawienia;
4) uwzglêdnianie przepisów §22 i §23 Rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690) podczas lokalizowania miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych;
5) zapewnienie u¿ytkowania urz¹dzeñ przeznaczonych do
gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomoci, na zasadach uzgodnionych z jej w³acicielem poprzez zawarcie stosownej umowy w przypadku, gdy
niemo¿liwe jest wyznaczenie miejsca do gromadzenia
odpadów na terenie w³asnej nieruchomoci, ze wzglêdu na brak mo¿liwoci spe³nienia wymagañ okrelonych w pkt 4.
2. Przyjmuje siê, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla
Miasta Poznania, ¿e rednia iloæ odpadów komunalnych
wytwarzanych przez statystycznego mieszkañca Poznania
wynosi rocznie oko³o 431 kg.
3. W³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i
porz¹dku przez wyposa¿enie nieruchomoci w pojemniki
i kontenery o odpowiedniej pojemnoci, uwzglêdniaj¹cej
czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów z nieruchomoci, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub kontenerach
wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej
pojemnoci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy (przy czêstotliwoci wywozu raz na dwa tygodnie):
1) dla budynków mieszkalnych 0,015 m3 na mieszkañca,
jednak conajmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na ka¿d¹
nieruchomoæ (dla osób samotnych oraz rodzin reali-
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zuj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpadów  dopuszcza siê
mo¿liwoæ ustawienia pojemnika o pojemnoci 0,06
m3  pod warunkiem, ¿e osoby te wyst¹pi¹ z pisemnym
wnioskiem (za³¹czaj¹c umowê z firm¹ wywozow¹) do
s³u¿b kontrolnych i uzyskaj¹ potwierdzenie realizowania takiej zbiórki;
2) dla szkó³ wszelkiego typu - 0,003 m3 na ka¿dego ucznia
(studenta) i pracownika;
3) dla ¿³obków i przedszkoli - 0,003 m3 na ka¿de dziecko
i pracownika;
4) dla lokali handlowych  0,05 m3 na ka¿de 10m2 powierzchni ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem  0,05 m3 na
ka¿dego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na ka¿dy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych  0,02 m3 na jedno miejsce
konsumpcyjne;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji  co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3;
8) dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych  pojemnik 0,11 m3 na ka¿dych 10 pracowników;
9) dla szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp.  0,02 m3 na jedno ³ó¿ko;
10) dla ogródków dzia³kowych  0,02 m3 na ka¿d¹ dzia³kê w
okresie od 1 marca do 31 padziernika ka¿dego roku, i
0,005 m3 poza tym okresem. (Dopuszcza siê jeden pojemnik dla wiêkszej liczby dzia³ek, o pojemnoci stanowi¹cej
iloczyn normatywnej pojemnoci i liczby dzia³ek).
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4 pkt 4 i 5, jeli jest
prowadzona dzia³alnoæ spo¿ywcza lub gastronomiczna,
oraz w ust. 4 pkt 6 i 7, nale¿y dodatkowo, na zewn¹trz poza
lokalem, ustawiæ dostateczn¹ liczbê koszy na odpady,
wy³o¿onych workami ulegaj¹cymi biodegradacji.
6. Odpady powsta³e w wyniku remontu i modernizacji na
terenie nieruchomoci nale¿y gromadziæ w specjalnych
kontenerach, uniemo¿liwiaj¹cych pylenie.
7. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleñce, przystanki tramwajowe i autobusowe, itp.) odpady
komunalne nale¿y gromadziæ w koszach ulicznych o minimalnej pojemnoci 0,025 m3.
8. W przypadku okresowo zwiêkszonych iloci odpadów
komunalnych w³aciciel nieruchomoci uzgadnia sposób
ich gromadzenia z przedsiêbiorc¹, z którym zawar³ umowê
na odbieranie odpadów komunalnych.
9. Odpady komunalne wielkogabarytowe niemieszcz¹ce siê
w typowych urz¹dzeniach do zbierania odpadów oraz
odpady niebezpieczne nale¿y gromadziæ w uzgodnieniu z
przedsiêbiorc¹, z którym zawarto umowê o odbieraniu
odpadów komunalnych, b¹d dostarczaæ do stacjonarnych
lub mobilnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych.

10. Baterie nale¿y gromadziæ:
1) w specjalnych pojemnikach w placówkach owiatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach u¿ytecznoci
publicznej;
2) w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych
prowadz¹cych sprzeda¿ detaliczn¹ baterii;
3) w specjalnych pojemnikach (kieszeniach  w kolorze
czerwonym) przytwierdzonych do pojemników do selektywnej zbiórki szk³a.
11. Przeterminowane leki nale¿y gromadziæ w specjalnych
pojemnikach ustawionych w aptekach, które przyst¹pi³y
do ich zbiórki w porozumieniu z miejsk¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Urzêdu Miasta Poznania.
12. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny pochodz¹cy z
terenu nieruchomoci odbierany jest:
1) przez przedsiêbiorców, dzia³aj¹cych w ramach umowy
na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w stacjonarnych lub mobilnych Punktach Gromadzenia
Odpadów Problemowych;
3) w punktach sprzeda¿y detalicznej, przy zakupie sprzêtu
tego samego rodzaju, co zu¿yty sprzêt, w iloci nie
wiêkszej ni¿ iloæ kupionego nowego sprzêtu;
4) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. Wykaz tych
punktów, z adresami, umieszczony jest na stronie
internetowej Urzêdu Miasta Poznania <www.poznan.pl>
na wortalu tematycznym RODOWISKO, zak³adka:
ODPADY KOMUNALNE.
13. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych, powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, niewymienione
w §6 ust. 10-12, np. lampy fluorescencyjne, rodki ochrony
rolin I i II klasy toksycznoci, farby i rozpuszczalniki itp.,
a wymienione w grupie 20 rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), s¹ odbierane
przez podmioty uprawnione do prowadzenia dzia³alnoci
w zakresie wiadczenia us³ug komunalnych oraz przez
stacjonarne i mobilne punkty gromadzenia odpadów problemowych.
14. Odpady komunalne, które s¹ zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub kontenerach
wy³¹cznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych
kolorach i pojemnociach uwzglêdniaj¹cych nastêpuj¹ce
normy:
1) niebieskich, z przeznaczeniem na makulaturê o pojemnoci 0,1 - 2,5 m3;
2) ¿ó³tych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne oraz
odpady opakowaniowe po p³ynnej ¿ywnoci (kartony
po mleku, mietanie, sokach itp.) o pojemnoci 0,1 
2,5 m3;
3) zielonych, z przeznaczeniem na szk³o kolorowe o pojemnoci 0,1 - 2,5 m3;
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4) bia³ych, z przeznaczeniem na szk³o bia³e o pojemnoci
0,1 - 2,5 m3;

nika bezodp³ywowego lub do przydomowej oczyszczalni
cieków bytowych.

5) br¹zowych, z przeznaczeniem na odpady ulegaj¹ce
biodegradacji:

2. W³aciciele nieruchomoci zabudowanych, wyposa¿onych
w szczelne zbiorniki bezodp³ywowe do gromadzenia nieczystoci ciek³ych, zobowi¹zani s¹ na w³asny koszt do
przy³¹czenia nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej w terminie nie d³u¿szym ni¿ jeden rok, licz¹c od dnia jej
wybudowania i przekazania do eksploatacji.

a) odpady zielone w zabudowie domków jednorodzinnych w pojemnikach o pojemnoci 0,06  0,12 m3,
b) odpady zielone w zabudowie domów wielorodzinnych w kontenerach o pojemnoci 616 m3.
Pojemniki winny posiadaæ logo lub nazwê przedsiêbiorcy
prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia okrelaj¹ce rodzaj gromadzonych odpadów.
15. W miejscach, w których ze wzglêdów technicznych wystêpuj¹ trudnoci w lokalizacji sta³ego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, dopuszcza siê stosowanie do
gromadzenia odpadów worków foliowych. Kolor worka i
oznaczenia na nim umieszczone powinny spe³niaæ wymogi
dotycz¹ce pojemników, okrelone w ust. 14.
16. W³aciciel nieruchomoci, na terenie której w wyniku
pielêgnacji zieleni powstaj¹ odpady zielone, zobowi¹zany
jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiêbiorcy, z którym zawar³ umowê o odbieranie odpadów
komunalnych lub innym uprawnionym przedsiêbiorcom,
posiadaj¹cym decyzjê na odbieranie tych odpadów. Z
obowi¹zku zwolnione s¹ osoby fizyczne dokonuj¹ce kompostowania odpadów rolinnych we w³asnym zakresie i na
w³asne potrzeby, w sposób niepowoduj¹cy uci¹¿liwoci
dla otoczenia.
17. Pojemniki i inne urz¹dzenia do zbierania odpadów powinny byæ zlokalizowane w miejscach ³atwo dostêpnych,
zarówno dla ich u¿ytkowników, jak i dla pracowników
przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów, w sposób niepowoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub osób trzecich.
18. Maj¹c na uwadze zasady bezpiecznego i racjonalnego
gromadzenia odpadów, zabrania siê:
1) umieszczania w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych: odpadów zebranych selektywnie, odpadów niebezpiecznych (okrelonych w ustawie o odpadach, m.in.:
baterii, przeterminowanych leków, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego) oraz produkcyjnych;
2) wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów innych odpadów, które nie s¹ zbierane w
sposób selektywny;
3) jednostkom handlowym wrzucania do pojemników, które
s¹ przeznaczone do odpadów komunalnych zmieszanych,
produktów spo¿ywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spo¿ycia.
§7. Nieczystoci ciek³e
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do odprowadzania nieczystoci ciek³ych do kanalizacji sanitarnej lub,
je¿eli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbior-

Warunki techniczne wykonania i odbioru przy³¹cza wymagaj¹ uzgodnieñ z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów
komunalnych lub nieczystoci ciek³ych z nieruchomoci
oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§8. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do korzystania z us³ug, w zakresie odbioru odpadów komunalnych
oraz nieczystoci ciek³ych, na podstawie zawartej pisemnej
umowy z podmiotem posiadaj¹cym zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju dzia³alnoci.
§9. 1. Odpady zmieszane nale¿y usuwaæ z terenu nieruchomoci nie rzadziej ni¿ jeden raz na dwa tygodnie, z
zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku okresowo zwiêkszonych iloci odpadów
komunalnych, w³aciciel nieruchomoci uzgadnia termin ich
odbioru z przedsiêbiorc¹, z którym zawar³ umowê na odbieranie odpadów komunalnych.
3. W przypadku placówek handlowo-us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza siê obowi¹zek codziennego usuwania odpadów.
4. W przypadku nieruchomoci, na których organizowane s¹ imprezy masowe, wprowadza siê obowi¹zek niezw³ocznego usuwania odpadów po zakoñczeniu imprezy oraz z
terenów przyleg³ych, je¿eli wystêpuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprez¹).
5. Odbieranie odpadów komunalnych wielkogabarytowych i odpadów zielonych powinno odbywaæ siê na bie¿¹co,
w zale¿noci od potrzeb, w sposób uzgodniony z przedsiêbiorc¹ odbieraj¹cym odpady komunalne.
6. Opró¿nianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszy ulicznych powinno siê odbywaæ
z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich przepe³nienia.
Odpady zbierane selektywnie w workach winny byæ odbierane nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu zgodnie z harmonogramem ich wywozu ustalonym przez przedsiêbiorcê i dostarczonym w³acicielom nieruchomoci.
7. Odbieranie odpadów komunalnych i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych oraz transport odpadów i nieczystoci ciek³ych z terenów nieruchomoci dopuszczalny jest wy³¹cznie w dni powszednie w godz. od 6 do 20.
8. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do przechowywania za okres ostatnich 3 lat dowodów p³acenia oraz
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umowy dot. us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych, w celu okazania wymienionych dokumentów instytucjom kontrolnym,
posiadaj¹cym uprawnienia do przeprowadzania kontroli.
9. W przypadku stwierdzenia niewywi¹zywania siê przez
w³acicieli nieruchomoci z obowi¹zków, o których mowa w
ust. 8, Miasto zorganizuje odbieranie odpadów komunalnych
oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych w trybie decyzji prezydenta miasta zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042).
10. W przypadku znalezienia substancji w postaci niewybuchów, niewypa³ów i materia³ów wybuchowych nale¿y powiadomiæ Policjê (997) b¹d Stra¿ Miejsk¹ (986), a w zakresie
pozosta³ych rodzajów substancji niebezpiecznych dla zdrowia
i ¿ycia ludnoci oraz rodowiska  Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹
(998).
11. Zabrania siê sp³awiania do wód niegu i b³ota poniegowego wywo¿onego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególnoci z miejsc publicznych miasta, z dróg, parkingów,
terenów przemys³owych, baz transportowych, itp. Dopuszcza
siê ich magazynowanie wy³¹cznie na terenach do tego wyznaczonych, spe³niaj¹cych wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych.
12. Do czasu uruchomienia ogólnodostêpnej kompostowni dla Miasta Poznania dopuszcza siê w okresie od 15 padziernika do 15 kwietnia spalanie suchych pozosta³oci rolinnych
poza instalacjami i urz¹dzeniami, je¿eli spalanie to nie narusza
odrêbnych przepisów oraz nie powoduje uci¹¿liwoci dla
s¹siadów.
§10. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce górne stawki op³at (z VAT)
ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi:
1) za jednorazowe odebranie odpadów komunalnych:

-

pojemnik SM-0,11 m3 i 0,12 m3

25,00 z³

-

pojemnik SM-0,24 m3

50,00 z³

-

pojemnik SM-0,36 m3

77,00 z³

-

pojemnik PA-1,1

m3

99,00 z³

-

kontener 4

m3

246,00 z³

-

kontener 5 m3

314,00 z³

-

kontener 6 m3

424,00 z³

-

kontener 7

m3

498,00 z³

-

kontener 8

m3

573,00 z³

-

kontener 10 m3

656,00 z³

-

kontener 16 m3

1064,00 z³

-

FL - 2,5

m3

184,00 z³

FL - 5,0

m3

277,00 z³;

3) za odpady zielone (gromadzone w pojemnikach lub  w
porównywalnych co do objêtoci  workach) - 80% stawki
jak w pkt 1  za jednorazowe odebranie;
4) za nieczystoci ciek³e:
-

za 1 m3

18,00 z³;

5) za uprz¹tniêcie chodnika po³o¿onego wzd³u¿ nieruchomoci:
-

za 10 m2 powierzchni

25,00 z³;

6) za usuwanie odpadów z koszy ulicznych:
-

za opró¿nienie 1 kosza ulicznego

10,00 z³.

2. Stawki op³at corocznie od 1 stycznia podlegaj¹ zmianie, uwzglêdniaj¹cej obowi¹zuj¹cy w danym roku wskanik
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, publikowany
przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.

-

pojemnik SM 0,06 m3

15,00 z³

-

pojemnik SM-0,11 m3 i 0,12 m3

31,00 z³

-

pojemnik SM-0,24 m3

62,00 z³

-

pojemnik SM-0,36

m3

96,00 z³

-

pojemnik PA-1,1 m3

124,00 z³

-

kontener 4 m3

307,00 z³

-

kontener 5 m3

392,00 z³

-

kontener 6

m3

530,00 z³

-

kontener 7 m3

622,00 z³

-

kontener 8 m3

716,00 z³

-

kontener 10 m3

820,00 z³

-

kontener 16

m3

1330,00 z³

-

FL - 2,5

m3

230,00 z³

-

FL - 5,0 m3

346,00 z³;

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zobowi¹zuje do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do sk³adowania:

2) za jednorazowe odebranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny:

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji;

-

pojemnik SM 0,06 m3

12,00 z³

§11. 1. W³aciciel nieruchomoci wyposa¿onej w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych zobowi¹zany jest do
wywozu nieczystoci ciek³ych.
2. Czêstotliwoæ wywozu nieczystoci ciek³ych powinna
uniemo¿liwiaæ wyp³yw nieczystoci ze zbiornika zw³aszcza
wynikaj¹cych z jego przepe³nienia, a iloæ odwiezionych do
stacji zlewnych nieczystoci ciek³ych winna odpowiadaæ iloci
wody zakupionej do celów bytowych.
§12. 1. Odpady powinny byæ zbierane w sposób selektywny. Podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowi¹zany do selektywnego
odbierania odpadów oraz ograniczenia iloci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania. Obowi¹zany jest tak¿e uzyskaæ poziomy odzysku odpadów wynikaj¹ce
z Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania.

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%;
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3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%  przyjmuj¹c za podstawê obliczenia masê tych odpadów, wytworzon¹ w roku 1995, wynosz¹c¹ 90 083 Mg;
4) Zobowi¹zuje siê przedsiêbiorców odbieraj¹cych odpady
komunalne do selektywnego odbierania odpadów ulegaj¹cych biodegradacji rednio od jednej osoby w ci¹gu
roku:
a) w roku 2008 

20 kg,

b) w roku 2009 

40 kg,

c) w roku 2010 

65 kg.

3. Odpady z remontów nadaj¹ce siê do odzysku nale¿y
przekazywaæ podmiotom prowadz¹cym odzysk.
§13. Nieczystoci ciek³e nale¿y usuwaæ wy³¹cznie do stacji
zlewnych.
§14. 1. Do odbierania odpadów komunalnych nale¿y u¿ywaæ samochodów specjalistycznych, a do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych 
samochodów asenizacyjnych.
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny spe³niaæ
wymagania okrelone w zarz¹dzeniu Nr 53/2008/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wymagañ, jakie powinien spe³niæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o
uzyskanie zezwolenia na wiadczenie us³ug w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci;
2) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych.
ROZDZIA£ V
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, maj¹ce
na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§15. 1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i rodków ostro¿noci, zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
2. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe w lokalach mieszkalnych lub u¿ytkowych s¹ zobowi¹zane stworzyæ warunki
uniemo¿liwiaj¹ce wydostanie siê zwierz¹t z pomieszczenia.
§16. 1. Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych psy nale¿y:
1) zarejestrowanie psa;
2) oznakowanie psa;
3) wyposa¿enie psa w obro¿ê;
4) sta³y skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzêtami
domowymi, z zastrze¿eniem ust. 5;
5) niezw³oczne usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych
przez psy i inne zwierzêta w obiektach oraz na innych
terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w

szczególnoci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejciach podziemnych, terenach zielonych (zieleñcach, parkach, itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystaj¹cych z psów  przewodników.
Dopuszcza siê umieszczanie psich odchodów w koszach na
drobne odpady pod warunkiem, ¿e s¹ one wy³o¿one
workiem ulegaj¹cym biodegradacji.
2.

Osobom utrzymuj¹cym zwierzêta domowe nie wolno:

1) wprowadzaæ psów i innych zwierz¹t domowych do obiektów u¿ytecznoci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, jak schroniska, lecznice, wystawy, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystaj¹cych z pomocy psów  przewodników;
2) wprowadzaæ psów i innych zwierz¹t domowych na teren
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk,
boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;
3) pozostawiaæ psa na uwiêzi w taki sposób, ¿e zagra¿a on
otoczeniu;
4) dopuszczaæ do zak³ócania ciszy i spokoju przez zwierzêta
domowe.
3. Psy musz¹ byæ wyprowadzane na uwiêzi i tylko przez
osoby, które s¹ w stanie sprawowaæ odpowiedni nadzór nad
zwierzêciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszañce
oraz inne zagra¿aj¹ce otoczeniu, wy³¹cznie przez osoby doros³e.
4. Zwolnienie psa z uwiêzi jest dozwolone tylko z na³o¿onym kagañcem i jedynie w miejscach wyznaczonych i
odpowiednio oznakowanych, gdy w³aciciel lub opiekun ma
mo¿liwoæ sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie
wolno zwalniaæ z uwiêzi psów ras uznawanych za agresywne,
ich mieszañców oraz innych zagra¿aj¹cych otoczeniu.
5. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagañca jest dozwolone wy³¹cznie na terenie nieruchomoci nale¿ycie ogrodzonej, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i
wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem.
6. Psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszañce oraz
inne zagra¿aj¹ce otoczeniu, musz¹ mieæ na³o¿ony kaganiec,
równie¿ pozostaj¹c na uwiêzi.
7. W³aciciel nieruchomoci, po której pies porusza siê
swobodnie, zobowi¹zany jest zabezpieczyæ nieruchomoæ w
taki sposób, aby zapobiec mo¿liwoci wydostania siê psa poza
jej granice oraz umieciæ w widocznym miejscu, wykonan¹ z
trwa³ego materia³u, tabliczkê ostrzegawcz¹ z napisem UWAGA PIES lub o podobnej treci.
8. W przypadku utrzymywania psa rasy uznawanej za
agresywn¹ jego w³aciciel lub opiekun zobowi¹zany jest uzyskaæ stosowne zezwolenie zgodnie z wymogami art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t.
§17. 1. Osoby utrzymuj¹ce psa zobowi¹zane s¹ do jego
zarejestrowania i oznakowania w terminie 30 dni od wejcia
w posiadanie psa lub w okresie 6 miesiêcy od jego urodzenia.
2. Rejestracja i oznakowanie psa nastêpuje po okazaniu
aktualnego zawiadczenia potwierdzaj¹cego przeprowadzenie
szczepienia psa przeciwko wcieklinie.
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Zg³oszenia psów do rejestracji przyjmuj¹:

1) inkasenci pobieraj¹cy op³atê od posiadania psów (wykaz
inkasentów okrela corocznie uchwa³a Rady Miasta Poznania w sprawie wprowadzenia op³aty od posiadania psów,
okrelenia wysokoci stawki, zasad ustalania i poboru oraz
terminów p³atnoci tej op³aty, zarz¹dzenia jej poboru w
drodze inkasa, okrelenia inkasentów i wysokoci ich
wynagrodzeñ oraz wyznaczenia dla nich terminów p³atnoci, a tak¿e wprowadzenia przedmiotowych zwolnieñ) do
31.12.2008 r.;
2) Schronisko dla Zwierz¹t przy ulicy Bukowskiej 266 w
Poznaniu, w ramach dzia³ania miejskiej jednostki bud¿etowej Us³ugi Komunalne;
3) lekarze weterynarii uprawnieni do wszczepiania pod skórê
elektronicznych mikroczipów.
4. Miejski rejestr psów prowadzony jest przez miejsk¹
jednostkê bud¿etow¹ Us³ugi Komunalne (Schronisko dla
Zwierz¹t).
5. Do 31.12.2008 r. oznakowanie psa polega na umieszczeniu na obro¿y znaczka identyfikacyjnego, którego wzór
okrela za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y. Znaczki identyfikacyjne
wydawane s¹ odp³atnie przez podmioty okrelone w ust. 3 pkt
1 i 2.
6. Od 1 stycznia 2009 r. obowi¹zuje trwa³e oznakowanie
psa poprzez wszczepienie mu pod skórê elektronicznego
mikroczipu. Oznakowanie poprzez wszczepienie mikroczipu
jest dokonywane nieodp³atnie.
7. Osoba utrzymuj¹ca psa ma obowi¹zek jego wyrejestrowania w podmiocie okrelonym w ust. 3, w terminie 14
dni od dnia padniêcia psa.
8. W przypadku zmiany osoby utrzymuj¹cej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz s¹ zobowi¹zani zawiadomiæ podmiot okrelony w ust. 3 w terminie 14 dni o tej
zmianie.
ROZDZIA£ VI
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji
rolniczej
§18. 1. Na obszarze obejmuj¹cym tereny w granicach
wyznaczonych ulicami: Hetmañska, Reymonta, Przybyszewskiego, ¯eromskiego, Niestachowska, Wojska Polskiego, Urbanowska, S³owiañska, Szel¹gowska odcinkami biegu rzeki Warta
i dalszego biegu rzeki Cybina, ulicami Zawady, Podwale,
Zamenhofa, Krzywoustego oraz zachodnim skrajem zabudowy Osiedla Piastowskiego do ul. Hetmañskiej, a tak¿e na
terenie Osiedla Krzy¿owniki  Smochowice w granicach wyznaczonych ulicami: Lutycka, £ob¿enicka, Pelpliñska, Starogardzka, Kocierzyñska, Oliwska, Polanowska (na ca³ej d³ugoci), wzd³u¿ toru kolejowego i na terenie nieruchomoci
po³o¿onej przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 312  obowi¹zuje
zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich.
2. Na pozosta³ym obszarze dopuszcza siê utrzymywanie
zwierz¹t gospodarskich, z wyj¹tkiem nieruchomoci:
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1) o zabudowie wielorodzinnej;
2) o zabudowie jednorodzinnej, po³o¿onych na terenach o
zabudowie wielorodzinnej;
3) na których usytuowane s¹ budynki u¿ytecznoci publicznej;
4) na których znajduj¹ siê budynki zamieszkania zbiorowego.
§19. 1. Zezwala siê na utrzymywanie na terenach nieruchomoci, poza obszarem ujêtym w §18 ust. 1, wy³¹cznie
jednego gatunku zwierz¹t gospodarskich.
2. Postanowienia z ust. 1 nie stosuje siê w przypadku
równoczesnego utrzymywania gêsi, kaczek, kur i królików w
liczbie do 30 sztuk ³¹cznie.
3. Liczba zwierz¹t gospodarskich utrzymywanych na terenie nieruchomoci nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿:
1) winie -

1 sztuka,

2) owce -

2 sztuki,

3) kozy -

2 sztuki,

4) konie -

1 sztuka,

5) byd³o -

1 sztuka,

6) kury -

30 sztuk,

7) kaczki -

30 sztuk,

8) gêsi -

30 sztuk,

9) króliki -

30 sztuk,

10) nutrie -

5 sztuk,

11) norki -

5 sztuk,

12) tchórzofretki -

5 sztuk.

4. Postanowienia ust. 3 dotycz¹ce koni nie stosuje siê do
koni utrzymywanych w celach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i sportowych.
5. Posiadacz zwierz¹t gospodarskich zobowi¹zany jest
do przestrzegania nastêpuj¹cych zasad:
1) wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli,
nieczystoci bêd¹ gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i
nawo¿eniu (Dz.U. z 2000 r. Nr 89, poz. 991 z póniejszymi
zmianami) i nie bêd¹ powodowaæ zanieczyszczenia terenu nieruchomoci oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) zostan¹ zapewnione zwierzêtom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie.
6. W³aciciel lub u¿ytkownik zwierz¹t gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania us³ug przewozowych i rekreacyjnych zobowi¹zany jest do usuwania nieczystoci pozostawionych po zwierzêtach.
§20. Pszczo³y winny byæ trzymane w ulach, ustawionych
w odleg³oci conajmniej 5 m od granicy nieruchomoci  w
taki sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie zak³óca³y korzystania z nieruchomoci s¹siednich.
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ROZDZIA£ VII
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§21. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomoci co najmniej raz w roku w okresie miêdzy 15 kwietnia a 15 maja oraz
na bie¿¹co w przypadku wyst¹pienia gryzoni na terenie nieruchomoci.
§22. Dok³adny termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji Prezydent Miasta Poznania podaje do wiadomoci
poprzez obwieszczenie.
ROZDZIA£ VIII
Przepisy koñcowe
§23. 1. Do prowadzenia kontroli wype³niania obowi¹zków okrelonych w niniejszej uchwale upowa¿nia siê Stra¿
Miejsk¹ Miasta Poznania.
2. Kontrole mog¹ prowadziæ równie¿ inne osoby imiennie
upowa¿nione przez Prezydenta Miasta Poznania. Upowa¿nienie zawiera: imiê, nazwisko osoby kontroluj¹cej, przedmiot i
zakres kontroli, piecz¹tkê Urzêdu Miasta Poznania oraz podpis
i imienn¹ piecz¹tkê Prezydenta Miasta.
3. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek udostêpniæ
nieruchomoæ do przeprowadzenia kontroli realizacji obowi¹zków okrelonych w niniejszej uchwale.
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4. Prowadz¹cy uliczne akcje reklamowe i promocyjne
oraz osoby bezporednio wykonuj¹ce na ich rzecz takie czynnoci zobowi¹zani s¹ do usuniêcia wydanych ulotek, reklam,
gazet itp. rozrzuconych w miejscach ich rozdawnictwa.
5. Osoby utrzymuj¹ce psy, które dokona³y ich oznakowania w sposób okrelony w §17 ust. 5 zobowi¹zane s¹ oznakowaæ psy w sposób okrelony w §17 ust. 6 w terminie do 30
czerwca 2009 roku.
§24. Naruszenie przepisów niniejszej uchwa³y podlega
karze wymierzanej w trybie i na zasadach okrelonych w
prawie o wykroczeniach.
§25. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§26. Traci moc uchwa³a Nr XX/172/V/2007 Rady Miasta
Poznania z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjêcia
Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta
Poznania (zmieniona uchwa³¹ Nr XLI/458/V/2008 Rady Miasta
Poznania z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwa³y
w sprawie przyjêcia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Poznania).
§27. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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UCHWA£A NR XLIX/655/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych1) (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143,
poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr
245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z
2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), Rada Miasta
Poznania uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci budynki
mieszkalne lub ich czêci stanowi¹ce wy³¹czn¹ w³asnoæ
Miasta Poznania wraz z gruntem, rozumianym jako dzia³ka
wyodrêbniona geodezyjnie, na której znajduje siê budynek lub
jego czêæ.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje
przedmiotów opodatkowania zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje pocz¹wszy od roku podatkowego 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w
sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE l 368 z
17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w
sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999 r.).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawnych prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie  z dniem
og³oszenia przez Rzeczypospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w
Unii Europejskiej  dotycz¹ og³oszenia tych aktów w
Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej  wydanie specjalne.
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UCHWA£A Nr XLIX/657/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie dopuszczenia zap³aty podatków stanowi¹cych dochody bud¿etu Miasta Poznania oraz op³aty skarbowej,
kart¹ p³atnicz¹
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w zwi¹zku z art. 61a
§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104,
poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105,
poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378,
Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz.
745 i Nr 141, poz. 888) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Dopuszcza siê zap³atê podatków stanowi¹cych dochód bud¿etu Miasta Poznania: od nieruchomoci, rolnego,
lenego, rodków transportowych oraz op³aty skarbowej,
kart¹ p³atnicz¹.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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UCHWA£A Nr XLIX/662/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie przebiegu istniej¹cej drogi gminnej w granicach administracyjnych miasta Poznania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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 116, poz. 1203,
Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007 r.) w zwi¹zku z art.
7 ust. 3 i art. 10 ust. 1-3 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 2007 r. Nr 54, poz.
326 z 2008 r.) Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:
§1. Wy³¹cza siê czêæ drogi gminnej  ulicy Uznamskiej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako obrêb G³ówieniec ark. 13
dzia³ka nr 69/1 na odcinku od ulicy Warpiñskiej do ulicy Sarniej.

§2. Ustala siê nowy przebieg istniej¹cej drogi gminnej 
ulicy Uznamskiej na odcinku od ulicy Warpiñskiej do ulicy
Sarniej na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako
obrêb G³ówieniec ark. 13 dzia³ki nr 62/8, 60/2, 62/20, 62/18, 62/
16 zgodnie z za³¹cznikami od nr 1 do nr 4.
§3. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010r. po
uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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696
OG£OSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC
Zestawienie danych dotycz¹cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale¿¹cych do publicznego zasobu mieszkanitowego za 2008 rok po³o¿onych na obszarze Gminy Kamieniec
a) I pó³rocze
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b) II pó³rocze
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A standard wysoki (wyposa¿enie w instalacjê centralnego
ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B standard redni( wyposa¿enie w instalacjê centralnego
ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak
instalacji centralnego ogrzewania)

* budynek wymaga remontu
1) **stawka czynszu najni¿sza; rednia z najni¿szych stawek
w przypadku wiêkszej liczby stawek
2) stawka czynszu najwy¿sza; rednia z najwy¿szych stawek
w przypadku wiêkszej liczby stawek

C standard niski (brak instalacji wodoci¹gowo-kanalizacyjnej)
Wójt
Gminy Kamieniec
(-) Piotr Halasz
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697
ZARZ¥DZENIE Nr 20/2009 STAROSTY JAROCIÑSKIEGO
z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia redniego miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Zakrzewie
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póniejszymi zmianami), Starosta
Jarociñski

§1. Ustala redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Zakrzewie w roku 2009 na
kwotê 3.404,62 z³.
§2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Starosta
(-) Stanis³aw Martuzalski

698
SPRAWOZDANIE STAROSTY CHODZIESKIEGO
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok 2008
W nastêpstwie nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym og³oszonej w Dzienniku Ustaw
Nr 100 poz. 1084 z dnia 18 wrzenia 2001 r., ustawodawca w
celu realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ
okrelonych w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i
bezpieczeñstwa obywateli utworzy³ komisjê bezpieczeñstwa i
porz¹dku, okrelaj¹c jej sk³ad i zadania
Do zadañ Komisji w szczególnoci nale¿y:
1) ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania
Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
5) opiniowanie projektu bud¿etu powiatu - w zakresie, o
którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych
dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem
zadañ, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostê, innych ni¿ wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnieñ dot. porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w roku 2008 funkcjonowa³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
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W roku 2008 Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku odby³a
trzy posiedzenia. Przedmiotem obrad by³y nastêpuj¹ce zagadnienia:
1) Ocena stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na
terenie powiatu Chodzieskiego w roku 2007.
2) Stan bezpieczeñstwa powiatu Chodzieskiego w zakresie
ochrony przeciwpo¿arowej w roku 2007.
3) Ocena stanu bezpieczeñstwa sanitarnego powiatu Chodzieskiego za rok 2007.
4) Realizacja profilaktyki z zakresu bezpieczeñstwa podczas
letniego wypoczynku - w ramach programu Bezpieczne
wakacje.

6) Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe lasów.
7) Stan komunikacji i powiadamiania pomiêdzy s³u¿bami
ratunkowymi na terenie powiatu chodzieskiego.
Koszty dzia³ania Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku pokrywane s¹ ze rodków w³asnych bud¿etu powiatu.
Obs³ugê administracyjno-biurow¹ Komisji zapewnia Starostwo Powiatowe w Chodzie¿y.
Powy¿sze sprawozdanie na mocy art. 38b ust. 3 ustawy o
samorz¹dzie powiatowym Starosta sk³ada Radzie Powiatu
Chodzieskiego.
Podlega ono og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

5) Stan przydatnoci wody do k¹pieli w k¹pieliskach na
terenie powiatu chodzieskiego.

Starosta
(-) Miros³aw Juraszek

699
DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-8(3)/2009/402/V/AS
z dnia 25 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr
64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008
r. Nr 229, poz. 1539),w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505

oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) po rozpatrzeniu wniosku z 6 lutego
2009 r. (1.dz.18/02/09) uzupe³nionego pismem z 23 lutego 1.dz.
22/02/09 Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w
Chodzie¿y, posiadaj¹cej numer identyfikacji podatkowej (NIP):
607-00-17-919 zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê taryfy dotycz¹c¹ cen i stawek op³at dla grup
odbiorców: ZR/S. ZR/S/I. ZR/S/G. ZR/S/G/NP. w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a, która to zmiana
stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE
Decyzj¹ z 12 grudnia 2008 r. nr OPO-4210-82(6)/2008/402/
V/AS Prezes URE zatwierdzi³, na okres do 31 stycznia 2010 r.,
ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo taryfê dla ciep³a, która zosta³a og³oszona 17 grudnia 2008 r. w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego Nr 249, poz. 4491.
Pismem z 6 lutego 2009 r., które wp³ynê³o do Zachodniego
Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹
w Poznaniu 9 lutego 2009 r., Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z
wnioskiem o zmianê ww. taryfy, polegaj¹c¹ na zatwierdzeniu
nowych cen i stawek op³at w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a, dla grup odbiorców zaopatrywanych
ciep³o z najwiêkszego eksploatowanego ród³a ciep³a, opalanego mia³em wêglowym.
G³ównym uzasadnieniem podwy¿ki s¹ znacznie wy¿sze od
1 stycznia 2009 r. koszty paliwa, stosowanego w najwiêkszym
ródle ciep³a oraz energii elektrycznej, w porównaniu do
kosztów, na podstawie, których dokonano kalkulacji cen i
stawek op³at dotychczas obowi¹zuj¹cych. Wzrost kosztów bez
ich skompensowania w przychodach stanowi zagro¿enie dla
funkcjonowania Przedsiêbiorstwa i jego mo¿liwoci zapewnienia ci¹g³oci i niezawodnoci dostaw ciep³a dla odbiorców.
Stanowi to okolicznoæ przewidzian¹ w §27 rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z 9 padziernika 2006 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o (Dz.U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423).
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postêpowania administracyjnego, decyzja ostateczna na mocy, której strona naby³a
prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie za zgod¹ strony uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹
wyda³, lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy
szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny
interes strony.
Za uwzglêdnieniem wniosku Przedsiêbiorstwa przemawia
interes spo³eczny analizowany w perspektywie wielomiesiêcznej, jak i interes strony (d³u¿sze utrzymywanie cen niepokrywaj¹cych kosztów prowadzenia dzia³alnoci nara¿a Przedsiê-

Poz. 699

biorstwo na straty), a zmianie decyzji nr OPO-4210-82(6)/2008/
402/V/AS nie sprzeciwiaj¹ siê ¿adne przepisy szczególne.
Zwa¿ywszy, i¿ w powy¿szej sprawie uzna³em, ¿e zosta³y
spe³nione przes³anki okrelone w powy¿szym przepisie, umo¿liwiaj¹ce zmianê decyzji, postanowi³em orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
1 Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie  S¹du Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i
art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2 Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o
zmianê decyzji  w ca³oci lub czêci (art. 47949 Kodeksu
postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji
Energetyki, 61-569 Poznañ, ul. Wierzbiêcice 1.
3 Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, zmiana
taryfy zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
4 Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, zmiana taryfy mo¿e byæ wprowadzona do stosowania
nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
G³ówny Specjalista
W Zachodnim Oddziale Terenowym
Urzêdu Regulacji Energetyki
Z siedzib¹ w Poznaniu
(-) Lidia Styperek
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Za³¹cznik do
decyzji Nr OPO-4210/8(3)/2009/402/V/AS
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z 25 lutego 2009 r.

ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOCI¥
Z SIEDZIB¥ W CHODZIE¯Y
W Taryfie dla ciep³a ustalonej przez Miejsk¹ Energetykê
Ciepln¹ Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ z siedzib¹
w Chodzie¿y, stanowi¹cej za³¹cznik do decyzji Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki z 12 grudnia 2008 r. nr OPO-4210-82(6)/
2008/402/V/AS wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

W czêci IV pkt 1 Ceny i stawki op³at dla grup odbiorców
ZR/S, ZR/S/I, ZR/S/G, ZR/Z/G/NP otrzymuje brzmienie:
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