Zawiadamia się mieszkańców, że IV sesja Rady Gminy Pawłowice
odbędzie się 29 stycznia 2019 r. na godz. 15 00
w Urzędzie Gminy Pawłowice - sala narad Rady Gminy.

Porządek obrad
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Pawłowice z 18 grudnia 2018 r.

4. Przedstawienie

wykazu
międzysesyjnym.

5. Informacja

pism,

o działalności
w okresie międzysesyjnym.

jakie

Urzędu

wpłynęły
Gminy

do
i

Rady

Gminy

jednostek

w

okresie

organizacyjnych

6. Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XL/396/2018 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenu
strefy
produkcyjnej
w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice i wyrażenia zgody na wyłączenie z granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Jastrzębsko – Żorskiej
zlokalizowanych w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice obejmującego tereny
o łącznej powierzchni 31,3969 ha w granicach określonych w Uchwale
nr XXX/289/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice.

9. Podjęcie uchwały unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych
na terenie gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy
zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

11. Podjęcie

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy
Pawłowice w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

15.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
16.Zakończenie obrad.

Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1152 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach wyrażonej w formie postanowienia z dnia 13 września 2018 r., i po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VI/83/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia
31 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Pawłowice oraz wprowadzenia tekstu jednolitego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 stycznia 2019 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców
usług na terenie Gminy Pawłowice.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1152 z późn. zm.).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisać znaczenie, jakie nadają im akty prawa wyższego rzędu,
w tym w szczególności Ustawa.
Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
§ 3. W zakresie dostarczania wody lub odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest
zobowiązane:
1. Dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 1m3/h;
2. W przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody, pod ciśnieniem
nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na
przyłączu wodociągowym, o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13 Ustawy;
3. Przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości
nie mniejszej niż 1m3/h;
4. Odbierać od odbiorcy usług ścieki, na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad
określonych przepisami obowiązującego prawa;
5. Zapewnić ciągłość dostawy wody i ciągłość odbioru ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie
obowiązującymi przepisami, w szczególności art. 9-11 Ustawy i obowiązującą umową zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym regulaminie;
6. Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę ilości i jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi;
7. Zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych i odprowadzanych
ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków, w tym
ścieków przemysłowych oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;
8. Zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokonywać
na własny koszt niezbędnych napraw.
Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę
między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informację
o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług
dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umowy.
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4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług
będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
§ 5. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta z osobą, która posiada tytuł
prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane
ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 6. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego, skutkującej zmianą odbiorcy usług, umowę zawiera się z nowym odbiorcą usług, z zachowaniem
dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.
§ 7. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 14 dni od daty złożenia przez przyszłego
odbiorcę usług wniosku o zawarcie Umowy, przedkłada Umowę odbiorcy usług do podpisu.
2. Postanowienia Rozdziału 3 mają odpowiednio zastosowanie również w przypadku składania przez
właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie umów z osobami korzystającymi z lokali.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 8. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi taryfa
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2. Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne określa w cenniku usług, dostępnym w jego siedzibie i na stronie internetowej.
3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.
§ 9. 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny,
urządzenie pomiarowe albo przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 27 ust. 3 Ustawy, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości zużycia ustalonego
w umowie.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody
pobranej lub określonej w umowie.
§ 10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje montażu i demontażu własnych wodomierzy
w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza
w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.
2. Jeśli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dopuściło rozliczanie na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody, odbiorca usług jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach skutkujących
koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności: o ilości osób zamieszkujących lub przebywających na danej
nieruchomości, zwiększeniu hodowli, upraw i produkcji.
§ 11. 1. Odczyt wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach
rozliczeniowych.
2. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może dopuścić, z przyczyn stojących po stronie odbiorcy
usług ale nie częściej niż raz do roku, podanie odczytu przez odbiorcę usług.
4. Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnością za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
5. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkową, która zostaje skorygowana w następnym okresie
rozliczeniowym.
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6. Opłata abonamentowa jest naliczana niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub
odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
§ 12. W przypadku kradzieży wodomierza, zerwania plomb, zawinionej przez odbiorcę usług niesprawności lub
uszkodzenia wodomierza, nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, odbiorca usług jest
zobowiązany:
1) do zapłaty za ilość pobranej wody lub odprowadzonych ścieków w okresie udowodnionego nielegalnego
korzystania z usług;
2) do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym
kosztów wodomierza i plomb wodomierzowych wraz z ich montażem, zgodnie z cennikiem usług
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 13. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą;
2) określenie wielkości przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia;
3) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków
przemysłowych również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do
zastosowania urządzeń podczyszczających;
4) lokalizacja nieruchomości, do której będzie dostarczana woda lub z której będą odprowadzane ścieki;
5) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je
wnioskodawcy w terminie do 30 dni do dnia złożenia wniosku. W sprawach skomplikowanych termin wydania
warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni roboczych.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub
urządzenia pomiarowego;
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości;
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości, a w przypadku ścieków przemysłowych – ich
jakość;
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów,
o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza;

jakie

powinien

przedłożyć

podmiot

ubiegający

się

5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia.
§ 14. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne w terminie 30 dni informuje o tym wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem.
§ 15. 1. W przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne może zaproponować osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci wydanie „Warunków
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, które będą obejmowały nie tylko zgodę na wybudowanie
przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również warunki techniczne wybudowania przez powyższą
osobę na własny koszt urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
2. W sytuacji określonej w ust. 1, jednocześnie z wydaniem warunków, o których w nim mowa,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci dokonują pisemnych
uzgodnień określonych w ust. 3.
3. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, winny określać w szczególności:
1) termin wybudowania urządzenia;
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać;
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3) zasady kontroli przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne realizowanej inwestycji przez osobę
ubiegającą się o przyłączenie do sieci;
4) warunki nabycia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na własność wybudowanych urządzeń,
o ile strony nie postanowiły inaczej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, na wniosek osoby
ubiegającej się o przyłączenie (inwestor), może określić odrębne techniczne warunki budowy sieci oraz przyłączy
wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiące podstawę do zawarcia pisemnej umowy o przyłączenie do sieci
(umowa przyłączeniowa).
5. Umowa przyłączeniowa zawiera w szczególności:
1) określenie zakresu i terminu robót niezbędnych do realizacji przyłączenia;
2) sposób uregulowania praw do gruntu, na którym zostanie zlokalizowana sieć;
3) nadzór inwestorski;
4) granicę własności i miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci;
5) zasady i termin ewentualnego przejęcia przez przedsiębiorstwo
wybudowanych przez inwestora ze środków własnych.

wodociągowo-kanalizacyjne

sieci

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi rejestr odmów przyłączenia do sieci, które raz do
roku przekazuje do wiadomości Gminie oraz organowi regulacyjnemu.
Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 16. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość
osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone
w niniejszym regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
2. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
uchwalane przez Radę Gminy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.
3. Dostęp do usług przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wyznaczają także techniczne możliwości
istniejących sieci: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.
4. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług w siedzibie
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które udostępnia do wglądu mapy i dokumentację techniczną
istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz plany rozbudowy tych sieci.
§ 17. 1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
w konkretnym przypadku wyznaczają:
1) warunki przyłączenia,
2) umowa o przyłączenie,
3) informacja o niewiążącym charakterze udzielana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne osobom
zainteresowanym nabyciem nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
2. Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowych:
1) zaprojektować i wykonać przyłącze wodociągowe o średnicy nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu
budowlanego, lecz nie mniejszej niż 32 mm, uwzględniając zależności kategorii obiektu budowlanego na cele
ppoż;
2) podłączenie przyłącza od średnicy 63 mm do sieci wodociągowej wykonywać za pomocą trójnika siodłowego,
nawiertki (o średnicy powyżej 63 mm), lub za pomocą trójnika i łączników rurowych, uwzględniając potrzeby
ppoż;
3) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający - zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć
w skrzynkę uliczną;
4) wydzielić i zabezpieczyć przed przemarzaniem, zalaniem i dostępem osób trzecich, pomieszczenie techniczne
dla zamontowania wodomierza głównego;
5) zamontować, od strony instalacji wewnętrznej urządzenia, zawór antyskażeniowy i odcinający;
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6) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie należy prowadzić
najkrótszą, bezkolizyjną trasą.
3. Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług kanalizacyjnych.
1) do budowy przyłącza stosować rury kanalizacyjne o średnicy fi200 mm, fi160 mm wraz ze studzienkami
rewizyjnymi sieci kanalizacyjnej;
2) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób
odprowadzenia ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.
4. Warunki projektowania przyłączy:
1) prowadzić przyłącze najkrótszą trasą;
2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub
zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min. 1,5%;

zastosowanie

3) lokalizację pierwszej studni na przyłączu, w odległości max. 15 m licząc od budynku;
4) średnice rur odpływowych z budynku dobrane odpowiednio do ilości i rodzaju ścieków;
5) zapewnienie dojazdu i dostępu do studni rewizyjnych;
6) zakaz nasadzeń drzew oraz lokalizowania obiektów małej architektury na trasie przyłącza.
Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza
§ 18. Osoba ubiegająca się o przyłączenie powiadamia pisemnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia robót uzgadniając sposób prowadzenia tych prac
oraz warunki i sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo kontroli robót.
§ 19. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłączy lub urządzeń przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy
udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest dokonywany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dwuetapowo tj. jako odbiór
częściowy w stanie odkrytym po zakończeniu robót montażowych, przed zasypaniem przyłącza oraz odbiór
końcowy, na podstawie zgłoszenia dokonywanego każdorazowo przez inwestora (aktualnego lub przyszłego
odbiorcę usług) po zakończeniu robót wykonanych na podstawie uprzednio wydanych warunków technicznych.
4. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych,
w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi
do odpowiedniego organu administracji zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.
§ 20. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza lub urządzenia powinno zawierać co najmniej:
1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza;
2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę;
3) kompletną dokumentację odbiorową.
2. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru i przekazaniu kompletnych dokumentów odbiorowych przez odbiorcę,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru, na nie dłużej niż 7 dni roboczych po dacie
zgłoszenia.
3. Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania przyłączy wodociągowego lub kanalizacyjnego
z warunkami przyłączenia nieruchomości, a w szczególności na kontroli:
1) ułożenia rur w otwartym wykopie (odbiór częściowy);
2) włączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (odbiór częściowy);
3) wykonania zabudowy zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub w studni
wodomierzowej;
4) wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;
5) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
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§ 21. 1. Protokół odbioru technicznego przyłącza lub urządzenia powinien zawierać co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego;
3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru;
4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem planu sytuacyjnego a realizacją przyłącza lub urządzenia;
5) wyznaczoną graficznie granicę eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
6) operat geodezyjny.
§ 22. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uruchamia przyłącze wodociągowe i rozpoczyna dostawę
wody oraz odprowadzenie ścieków nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i zamontowania
wodomierza głównego.
§ 23. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może określić wzory wniosków zgłoszenia odbioru oraz
protokołu odbioru.
Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 24. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne winno uprzedzić odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 25. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej
jakości, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno poinformować odbiorców usług w sposób
zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 2 dni przed terminem ich wystąpienia.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zwolnione jest z powiadamiania odbiorcy usług o przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, jeżeli przyczyną ograniczenia
świadczenia usług jest awaria sieci.
§ 26. 1. W razie przerw w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę usług o jego lokalizacji
i warunkach korzystania. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorcę usług w sposób
zwyczajowo przyjęty (np. ogłoszenia na tablicach informacyjnych lub stronie internetowej przedsiębiorstwa)
o przewidywanym czasie usunięcia awarii.
2. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest
zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody.
O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorcę
usług sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje
niezwłocznie Odbiorców usług o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania. Przepis ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących
w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 27. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług
wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie
odprowadzanie ścieków;

w wodę i/lub

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach
w świadczeniu usług;
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
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§ 28. 1. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji, dotyczących w szczególności:
1) ilości i jakości świadczonych usług;
2) wysokości opłat za usługi;
3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności.
2. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana
niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne.
3. Inne reklamacje odbiorca usług może zgłaszać w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia
stanowiącego podstawę reklamacji.
4. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub firmę odbiorcy usług oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;
2) opis przedmiotu reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
4) numer i datę umowy, jeśli odbiorca usług posiada więcej, niż jedną umowę;
5) podpis odbiorcy usług.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty
jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin
ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.
6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do odbiorcy
usług, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe
jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faksem lub w inny sposób, o ile odbiorca
usług wskaże taką formę kontaktu.
8. Odmowa odbiorcy usług uwzględnienia reklamacji przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
w całości lub w części, wymaga sporządzenia uzasadnienia.
9. Jeśli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu wodociągowym lub na
najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.
§ 29. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi odbiorcy usług w sprawach innych niż
reklamacje, w szczególności sprawach zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w terminach:
1) zapytania otrzymane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną - bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie
nie dłuższym niż 5 dni roboczych, tym samym kanałem informacyjnym;
2) wystąpienia na piśmie - w terminie 14 dni w formie pisemnej, chyba że odbiorca usług dopuścił udzielenie
informacji w innej formie.
§ 30. 1. Informacje podane przez odbiorcę usług w umowie, dotyczące w szczególności: adresu siedziby lub
miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich zmianie
przez odbiorcę usług.
2. Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniedbania obowiązku, o którym mowa
w ust. 1, w szczególności pisma kierowane do odbiorcy usług na dotychczasowy adres i przez niego nieodebrane,
pozostawia się w aktach przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ze skutkiem ich doręczenia.
§ 31. 1. Kontrolę i czynności dokonywane na podstawie art. 7 Ustawy przeprowadza się w dniach i godzinach
pracy obowiązujących u Odbiorcy usług, w sposób nie zakłócający pracy, z zastrzeżeniem art. 10 pkt 3 Ustawy.
2. Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 7:00 do 20:00, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
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Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 32. 1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty
przeciwpożarowe lub inne miejsca uzgodnione z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego są:
1) Gminne ochotnicze straże pożarne;
2) Powiatowe (miejskie) państwowe straże pożarne.
§ 33. 1. W przypadku wystąpienia pożaru oraz braku w najbliższym otoczeniu zbiornika wodnego należy
pobrać wodę z hydrantu.
2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
a przede wszystkim z hydrantów ppoż. zlokalizowanych w okolicy akcji gaśniczej.
3. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są:
1) na miejsce pożaru przyjechać wozami napełnionymi wodą ze źródła tańszego niż woda z sieci wodociągowej;
2) powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu
zgłoszenia, nie później jednak niż do godz. 15:00 dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru;
3) podać, z których hydrantów zerwano plomby w celu pobierania wody na cele ppoż.;
4) przekazać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia
pożaru.
§ 34. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę za wodę
przeciwpożarowe i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy stosując ceny ustalone w taryfie.

pobraną

na

cele

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są na podstawie pisemnych informacji
jednostek straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) rada gminy na podstawie projektów regulaminów
dostarczania wody i odbioru ścieków opracowanych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność
z zakresu świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzeniu ścieków
na terenie Gminy Pawłowice, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
który przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o powyższym podmioty
gospodarcze prowadzące działalność z zakresu świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice.
Zgodnie z art. 27a ww. ustawy organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W postanowieniu z dnia 13 września 2018 roku Dyrektor
Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wydał opinię do przesłanego projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków (która znajduje się w załączeniu).
Zgodnie z uwagami
wymienionymi w postanowieniu regulamin został ujednolicony w celu uporządkowania rynku wodno –
ściekowego na terenie działania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Pawłowice, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą
prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w tym:
- minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
- warunki przyłączania do sieci;
- warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
- sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
- standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż,
utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz
art. 400a ust.1 pkt 8, art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), po zgłoszeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Udzielić dotacji do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez
demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach na terenie gminy.
§ 2. Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji określa „Regulamin naboru i rozpatrywania wniosków składanych
o dotację w projekcie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez
demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy” będący
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLIII/481/2014 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów
zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Pawłowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2019 r.
Regulamin naboru i rozpatrywania wniosków składanych o dotację w projekcie pn.: „Unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę
pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy"
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Celem naboru jest kompleksowe usunięcie jak największej ilości materiałów zawierających azbest
z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice.
2. Wnioskodawcy składający wniosek o usuniecie azbestu biorą udział w projekcie pn.: "Unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć
dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy" zwanym dalej jako Projekt.
3. Środki na unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest wydatkowane w formie dotacji pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów
kwalifikowanych orzaz budżetu Gminy Pawłowice w wysokości 5 % kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż
8.000,00 zł. w przeliczeniu na jedną tonę usuniętego azbestu, natomiast pozostałe stanowią wkład własny
wnioskodawcy- grantobiorcy.
4. Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są podmioty i jednostki
wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego znajdującego się na terenie
gminy Pawłowice, zwane dalej Wnioskodawcą.
5. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Wnioskodawcy spełniający warunki określone w niniejszym
regulaminie. Dotacja przyznawana jest i rozliczana w danym roku budżetowym.
6. W przypadku jeżeli Wnioskodawca złoży wniosek o dotację dotyczącą demontażu, transportu i utylizacji
materiałów zawierających azbest realizowanej w nieruchomości, na której prowadzona jest działalność
gospodarcza, stanowić ona będzie pomoc de minimis w zależności od zakresu prowadzonej działalności:
a) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407 /2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. L.
352 z 24.12. 2013 r.)
b) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym ( Dz. Urz. L. 352 z 24.12.2013 r.), gdy będzie udzielana w przypadku usuwania wyrobów
zawierających azbest z budynków służących działalności rolniczej.
c) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca
2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de de
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.).
7. Wnioski rozpatruje merytorycznie, formalnie i rachunkowo Komisja powołana przez Wójta Gminy.
8. Wnioskodawca na każdym etapie realizacji może korzystać z informacji i konsultacji dotyczących dotacji do
kompleksowego unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Pawłowice
której udzielają pracownicy w Referacie Promocji i Integracji Europejskiej w Urzędzie Gminy Pawłowice.
Warunki naboru i wysokość dotacji
§ 2. 1. Dotacja do usunięcia materiałów zawierających azbest z nieruchomości z terenu gminy Pawłowice może
być przyznana do następujących prac:
1) demontażu azbestu,
2) transportu azbestu do miejsca utylizacji,
3) utylizacja azbestu,
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4)

zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego w miejscu usuniętego pokrycia materiałami azbestowymi

2. Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości
Wnioskodawcy z jednoczesnym przekazaniem go do utylizacji.
3. Dotacji nie podlegają prace polegające na demontażu i transporcie azbestu oraz zakupu i montażu nowego
pokrycia jeśli efektem końcowym nie będzie utylizacja materiałów zawierających azbest.
§ 3. 1. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione zostaną koszty kwalifikowane poniesione przez
Wnioskodawcę w następujący sposób:
1) Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na: demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających
azbest oraz zakup i montaż nowego pokrycia dachowego w miejsce usuniętego pokrycia materiałami
azbestowymi.
2) Koszt kwalifikowany ustalany będzie na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawcę. Jeżeli na fakturze
nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany wymieniony w § 3 ust. 2, w takim wypadku należy dołączyć
dodatkowo wyjaśnienia wystawcy faktury.
3) Koszt kwalifikowany ustalany jest do kwoty netto faktury.
§ 4. 1. Kwota
dotacji
wynosi
100 %
kosztów
kwalifikowanych
kwoty
netto
wymienionych
w §3 ust. 1 w zaokrągleniu do pełnych złotych, ale nie więcej niż 8.000,00 zł. w przeliczeniu na jedną tonę
usuniętego azbestu.
Tryb naboru wniosków
§ 5. 1. Wójt Gminy ogłasza na stronie internetowej Urzędu Gminy informację o warunkach i terminach
składania wniosków. Termin naboru będzie nie krótszy niż 14 dni i może być ponowiony jeśli środki przeznaczone
na usunięcie azbestu nie zostaną wyczerpane.
2. Wnioskodawca ubiegający się o dotacje, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku wraz
z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy w terminie przed rozpoczęciem realizacji prac wymienionych w §2 .
3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien zawierać następujące informacje:
1) nazwę i adres Wnioskodawcy/ów ubiegających się o dotację,
2) numer telefonu kontaktowego,
3) PESEL lub NIP, seria i numer dowodu osobistego,
4) numer konta bankowego,
5) adres nieruchomości w którym będzie dokonana inwestycja,
6) rodzaj planowanych prac,
7) orientacyjny termin realizacji prac,
8) wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych przy realizacji prac,
9) orientacyjną ilość posiadanych materiałów azbestowych.
4. Do wniosku o którym mowa w § 5 ust 2 należy dołączyć następujące załączniki:
1)
2)

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytule prawnym do nieruchomości zabudowanej z której
usuwane są materiały zawierające azbest,
udokumentowania formy prawnej Wnioskodawcy, nie dotyczy to osób fizycznych,

3)

oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, której
dotyczy wniosek,

4)

w przypadku dołączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”
i własnoręcznie podpisać,

5)

zdjęcia budynku którego dotyczy wniosek na których widoczne jest pokrycie materiałami zawierającymi
azbest.

5. W przypadku Wnioskodawcy dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis,
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o którym mowa w § 5 ust 2 zobowiązany jest do
przedstawienia udzielającemu pomocy:
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1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go
latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz
pomocy de minimis w rybołóstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie,
2) informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
z 2010 r. Nr 53, poz. 311) lub zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz.810).
Kryteria wyboru wnioskodawców
§ 6. 1. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku zgodnie
kolejnością wpływu do Urzędu Gminy.
2. Komisja sprawdza wniosek, dokonuje wizji na nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające
azbest w celu potwierdzenia zgodności informacji w złożonym wniosku.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się podmiot do ich
usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez rozpatrzenia.
4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne. Z weryfikacji wniosku Komisja sporządza protokół.
5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod
względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą wpisania na listę wniosków zatwierdzonych do realizacji
z którymi zostanie spisana umowa na usunięcia materiałów zawierających azbest. Lista zostanie zamknięta po
przekroczeniu posiadanych środków na realizację Projektu.
7. Wnioskodawcy, których wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a zabrakło środków na pokrycie realizacji
usunięcia materiałów zawierających azbest zostają wpisani automatycznie na listę rezerwową zgodnie kolejnością
wpływu do Urzędu Gminy.
8. Z wnioskodawcami wpisanymi na listę wniosków zatwierdzonych do realizacji zawierana jest umowa
o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Pawłowice a Wnioskodawcą, która określa w szczególności:
1) określenie przeznaczenia dotacji – nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania zgodnie z niniejszym
regulaminem i złożonym wnioskiem,
2) kwota udzielonej dotacji,
3) termin realizacji zadania,
4) termin wykorzystania i rozliczenia dotacji nie dłuższy niż do 15 grudnia roku budżetowego,
5) warunki otrzymania i przekazania dotacji,
6) termin i sposób rozliczania dotacji,
7) termin przekazania dotacji.
9. Umowa, o której mowa w § 6 ust. 8 zawierana jest z Wnioskodawcą, z chwilą posiadania środków
przeznaczonych na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Brak środków lub ich wyczerpanie na ten cel skutkuje odmową udzielenia dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje
z tego tytułu żadne roszczenie.
10. Wójt Gminy telefonicznie lub pisemnie zawiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie
podpisania umowy.
11. Nie podpisanie umowy dotacji w terminie 14 dni od zawiadomienia z przyczyn leżących po stronie
Wnioskodawcy skutkuje nie przyznaniem dotacji.
12. W razie zwolnienia się środków, z Wnioskodawcami których wnioski wpisane są na listę rezerwową
zostanie spisana umowa o udzielenie dotacji wymieniona w ust. 8. Ilość Wnioskodawców z listy rezerwowej
z którymi zostanie spisana umowa jest uzależniona od wysokości wolnych środków i kolejności na wpisanej liście.
Rozliczenie i kontrola otrzymanej dotacji
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§ 7. 1. Po realizacji prac Wnioskodawca w terminie określonym w zawartej umowie o której mowa w §
6 ust. 8 składa wniosek rozliczający otrzymaną dotację.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 winien zawierać następujące informacje:
1) nazwę i adres Wnioskodawcy/ów, którym udzielono dotację,
2) numer telefonu kontaktowego,
3) numer umowy dotacji,
4) adres nieruchomości, w którym dokonano prac,
5) rodzaj wykonanych prac,
6) termin zakończenia prac (miesiąc),
7) rzeczywista wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację prac.
8) oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu na jego nieruchomości materiałów zawierających azbest po
zrealizowaniu prac objętych umową. W oświadczeniu należy podać ilość pozostałego azbestu na
nieruchomości wraz z określeniem planowanej daty usunięcia azbestu.
3. Do wniosku rozliczającego dotację, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca dołącza następujące załączniki:
1) faktury dokumentujące koszty kwalifikowane ustalone zgodnie z § 3, wystawione przez firmę posiadającą
zezwolenia wymagane zgodnie z aktualnym ustawodawstwem w zakresie działalności związanej z odpadami
niebezpiecznymi zawierającymi azbest, a jeśli koszty będą poniesione na nowe pokrycie to fakturę z firmy
budowlanej łącznie/lub z fakturą zakupu materiałów służących do pokrycia,
2) Kserokopię decyzji zezwalających firmie wykonującej prace (demontażu, transportu i utylizacji), na
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, kserokopię
zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu azbestu włąściwemu organowi nadzoru
budowlanego lub innych pozwoleń, jeżeli są wymagane,
3) Kserokopię lub oryginał karty przekazania odpadów azbestowych, wystawioną przez firmę uprawnioną do
unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, z której będzie podana ilość wagowa usuniętego azbestu
potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego,
4) W przypadku dołączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie
podpisać,
4. Faktury wymienione w § 7 ust. 3 pkt 1 nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty podpisania
umowy, o której mowa w § 6 ust. 8.
5. Wniosek rozliczający otrzymaną dotację, o którym mowa w ust. 1 należy składać w terminie ustalonym
w umowie o której mowa w § 6 ust. 8.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym
otrzymaną dotację, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania.
7. Wniosek nieuzupełniony przez Wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 6, skutkuje natychmiastowym
rozwiązaniem z winy Wnioskodawcy, umowy o której mowa w § 6 ust. 8 z jednoczesną odmową udzielenia dotacji,
jeśli upłynął termin zakończenia i rozliczenia inwestycji ustalony w umowie o udzielenie dotacji o której mowa §
6 ust. 8.
8. Sposób wykorzystania udzielonej dotacji zgodnie z zawartą umową podlega sprawdzeniu przez Komisję
powołaną przez Wójta Gminy, polegającym na:
1) sprawdzeniu zgodności wniosku rozliczającego z zawartą umową dotacji,
2) sprawdzeniu przedłożonych dokumentów ze zrealizowaną inwestycją,
3) dokonaniu wizji na nieruchomości, na której znajdowały się materiały zawierające azbest w celu potwierdzenia
wykonania prac oraz zgodności złożonych informacji we wniosku rozliczającym przyznaną dotację,
4) ustaleniu właściwej wysokości kwoty dotacji na podstawie zawartej umowy oraz przedłożonych faktur i karty
przekazania odpadów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 3,
5) sporządzeniu protokołu z przeprowadzonej wizji oraz rozpatrzeniu wniosku rozliczającego.
9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku rozliczającego dotację przez Komisję stanowi podstawę do przekazania
ostatecznej kwoty dotacji na konto wskazane przez Wnioskodawcę.
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Uzasadnienie
W związku z otrzymaniem środków na unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kosztów
kwalifikowanych oraz budżetu Gminy Pawłowice w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż
8.000,00 zł. w przeliczeniu na jedną tonę usuniętego azbestu, natomiast pozostałe będą stanowić wkład własny
wnioskodawcy- grantobiorcy. Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. Do zadań tych zalicza się wspomaganie realizacji zadań związanych
z usuwaniem materiałów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Pawłowice przyznawanych
dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności do osób fizycznych, wspólnot
mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców, jak również jednostek sektora finansów publicznych
będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. W projekcie uchwały wprowadzono zapisy związane
z pomocą de minimis.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony
do 3 lat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)
oraz Uchwały nr XIII/166/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki
i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społęcznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dla nieruchomości gruntowych na czas oznaczony
do trzech lat zgodnie z załącznikiem numer 1.
§ 2. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych na czas oznaczony do trzech lat
zgodnie z załącznikiem numer 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2019 r.
Wykaz umów dzierżaw dla nieruchomości gruntowych, dla których zostanie zawarta kolejna umowa
dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
L.p.

Nr umowy

Data umowy

1.

0064.2017

2017-01-24

2.

0383.2016

2016-08-25

3.
4.
5.
6.
7.
8.

0149.2016
0147.2016
0456.2016
0457.2016
0422.2016
0351.2016

2016-03-29
2016-03-25
2016-10-14
2016-10-19
2016-09-29
2016-08-23

9.
10.
11.
12.

0501.2016
0229.2016
0228.2016
0219.2016

2016-11-16
2016-05-20
2016-05-17
2016-05-16

13.

0144.2016

2016-02-15

14.
15.
16.
17.

0215.2016
0468.2016
0467.2016
0350.2016

18.
19.

Dzierżawca

Wykorzystanie gruntu
usytuowanie szaf telekomunikacyjnych wraz
z infrastrukturą
działalność rolnicza

2016-05-12
2016-10-31
2016-10-31
2016-08-23

Orange Polska
Spółka Akcyjna
Krzysztof
Dziendziel
Maria Niezgoda
Czesław Fojcik
Alfred Piechoczek
Tomasz Kotorc
Marek Sajdok
Maria i Andrzej
Buchta
Janusz Langer
Janina Szuścik
Bronisław Janecki
Bogdan i Renata
Małek
Paweł i Stanisława
Gajdzik
Andrzej Duda
Krystian Kornas
Nabagło Michał
Stanisław Gogol

0386.2016
517.2016

2016-09-21
2016-11-25

Sabina Habraszka
Leon Pisarek

miejsce pod garaż blaszany
działalność rolnicza

20.

GOS 132/17/2017

2017-01-09

działalność statutowa klubu sportowego

21.

GOS 132/17/2016

2016-05-04

22.

SP 20120.4.2016

2016-04-30

Uczniowski Klub
Sportowy
"Warszowice"
Młodzieżowy Klub
Sportowy "Promyk"
Golasowice
LKS "STRAŻAK"
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2019 r.
Wykaz umów najmu lokali użytkowych, dla których zostanie zawarta kolejna umowa najmu na czas
oznaczony do 3 lat.
L.p.

Nr umowy

Data zawarcia

Najemca

Przedmiot najmu

1.

RBiM/4120/6/14

2014-07-04

"Zdrowie"
Spółka z o.o.

Część budynku przychodnia zdrowia
w Krzyżowicach - lokal wykorzystywany
na usługi związane z służbą zdrowia

2.

0496.2014

2014-12-29

"Zdrowie"
Spółka z o.o.

Część budynku przychodnia zdrowia
w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia lokal wykorzystywany na usługi związane
z służbą zdrowia

3.

RBiM/4120/12/14

2014-12-30

NZOZ przychodnia
Lekarska Remedium

4.

RBiM/4120/4/16

2016-12-22

"Zdrowie"
Spółka z o.o.

Część budynku przychodni zdrowia
w Pniówku przy ul. Kruczej - lokal
wykorzystywany na usługi związane
z służbą zdrowia

5.

RBiM/4120/3/16

2016-12-20

Casus BR Jacek
Szopa

Część budynku przychodnia zdrowia
w Pniówku przy ul. Kruczej - lokal
w piwnicach wykorzystywany jako
magazyn

6.

SP2/7/2010/2011

2011-05-16

Zofia Ruben
Niepubliczne
przedszkole "Iskierka"
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Część budynku przychodnia zdrowia
w Pawłowicach przy ul. Górniczej - lokal
wykorzystywany na usługi związane
z służbą zdrowia

Część budynku Szkoły Podstawowej
w Pawłowicach przy ul. Pukowca 4.
Lokal wykorzystywany na świadczenie
usług edukacyjnych w formie
niepublicznego przedszkola.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wydzierżawianie
lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz zawieranie umów, w przypadku
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda rady gminy.
Ponieważ dotychczasowe umowy dzierżawy nieruchomości wykazane w załączniku numer 1 oraz umowy
najmu lokali wykazane w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały wygasają w najbliższym okresie, a strony
powyższych umów ubiegają się o ich przedłużenie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne dla
umożliwienia Wójtowi Gminy zawarcia kolejnych umów.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej
Na podstawie art. 10 w związku z art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym
(tekst
jednolity
Dz. U.
2018 r.,
poz. 994 z późn.
zm)
oraz
art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity
Dz. U.
z 2017 r.,
poz. 2077 z późn.
zm)
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności
Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Udzielić pomocy finansowej w kwocie 6.248,00 zł. w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Pawłowice na rok 2019 dla Miasta Bielsko- Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej w 2019 roku.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków,
określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Pawłowice udzielającą pomocy finansowej, a Miastem Bielsko –
Biała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może
być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub
pomoc rzeczowa. Z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Pawłowice nie funkcjonuje Ośrodek
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, gmina przekazuje dotację celową na działalność takiego
ośrodka w Bielsku -Białej, gdyż mieszkańcy naszej gminy też korzystają z tej placówki.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2018 r.,poz.994 ze zm.) oraz art.17 ust.1 pkt. 11, art.50 ust.6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz.1508 ze zm.) po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej „usługami” przyznaje się w miejscu
zamieszkiwania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.
3. Zakres i wymiar usług
środowiskowego w oparciu o:

oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się na podstawie wywiadu

1) ocenę sytuacji osobistej, rodzinnej,majątkowej, w tym ocenę potrzeb świadczeniobiorcy,
2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę,
3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza (wydaną
w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych,
a także innych dokumentów zebranych w toku postępowania o przyznanie świadczenia.
4. Przyznanie pomocy w formie usług, ich zakres, okres oraz wysokość odpłatności, a także termin i sposób jej
pobierania ustalane są indywidualnie w decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie i w trybie ustawy o pomocy
społecznej.
5. Świadczenia w formie usług są odpłatne:
1) świadczeniobiorca korzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponosi
odpłatność w zależności od osiąganego dochodu, w wysokości określonej według poniższej tabeli:
Wysokość dochodu w %, ustalona
wg kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy
społecznej
powyżej 100% do 150%
powyżej 150% do 175%
powyżej 175% do 200%
powyżej 200% do 250%

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu 1 godziny usługi
osoba samotnie gospodarująca
osoba w rodzinie

powyżej 250% do 275%
powyżej 275% do 300%
powyżej 300% do 350%
powyżej 350% do 400%
powyżej 400%
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2) kwotę miesięcznej odpłatności za wykonane usługi stanowi iloczyn godzin świadczonych usług w danym
miesiącu, kosztu jednej godziny usług określonego w §1 ust.3 lub ust.4 oraz wskaźnika odpłatności
określonego w tabeli,
3) ustala się koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 3% kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej po zaokrągleniu kwoty do pełnej złotówki ,
4) ustala się koszt jednej godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 5% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej po zaokrągleniu kwoty do pełnej złotówki.
6. Opłata za usługi należy wnieść w terminie do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
usługi zostały wykonane. Sposób wnoszenia i wysokość opłaty określa wydana decyzja.
7. W przypadku nie wywiązywania się z odpłatności za wykonane usługi, opłata będzie dochodzona na
zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
8. Nie ponoszą odpłatności:
1) osoby, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego osoby lub rodziny, określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
2) osoby samotne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy.
9. Świadczeniobiorca może ubiegać się o częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane
usługi ze względu na:
1) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług w wysokim wymiarze, powodującym,
iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego
lub świadczeniobiorcy w rodzinie,
2) konieczność świadczenia usług u więcej
domowym,

niż

jednego świadczeniobiorcy w tym

samym gospodarstwie

3) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża
egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie, związanych
z potrzebami mieszkaniowymi, przewlekłym leczeniem, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupem leków,
artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety, po udokumentowaniu dowodami
zakupu,
4) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce
opiekuńczo - wychowawczej , ośrodku wsparcia lub w innej placówce, po udokumentowaniu dowodem wpłaty.
10. Świadczeniobiorca może ubiegać się o całkowite
usługi ze względu na:

zwolnienie z ponoszenia odpłatności za realizowane

1) wystąpienie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej powodującej udokumentowane straty materialne,
2) w przypadku jednoczesnego wystąpienia więcej niż jednej z przesłanek określonych w ust.8.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/176/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Z 2018 r.,
poz.1508) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi takie świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą one być przyznane również osobie , która
posiada rodzinę, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zalecaną przez lekarza pielęgnację, oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem
Uchwałę w powyższej sprawie Rada Gminy podjęła 24 stycznia 2012 r. Obecnie zachodzi potrzeba
doprecyzowania zapisów zawartych w tej uchwale.
W związku tym, że zmiany te dotyczą istotnych spraw, proponuje się przyjęcie nowych szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w brzmieniu jak w uchwale.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz 2018 r., poz.1508 ze zm. ) oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
§ 2. Pomoc w formie udzielenia tymczasowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia przysługuje nieodpłatnie
osobom, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej.
§ 3. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego pomoc w formie pobytu w ośrodku
wsparcia udzielana jest odpłatnie w wysokości określonej w poniższej tabeli:Tabela odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia
Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub
dochodu na osobę w rodzinie
odpowiednio do kryteriów dochodowych, o których mowa
w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, liczona
procentowo w stosunku do pełnego kosztu pobytu

powyżej 100% do 130%

20%

powyżej 130% do 150%

30%

powyżej 150% do 170%

50%

powyżej 170% do 200%

70%

powyżej 200% do 250%

80%

powyżej 250%

100%

§ 3. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia jest ustalana i pobierana za okres miesiąca kalendarzowego.
Osoba skierowana do ośrodka wsparcia na okres nieobejmujący pełnego miesiąca kalendarzowego wnosi opłatę
proporcjonalną do liczby dni objętych skierowaniem w danym miesiącu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
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UZASADNIENIE
Celem uchwały jest ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za tymczasowy pobyt w ośrodku wsparcia dla
osób z terenu gminy Pawłowice. Na podstawie art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( t.j. Dz 2018 r., poz.1508 ze zm. ) rada gminy upoważniona jest do ustalenia w drodze uchwały,
w zakresie zadań własnych, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Określenie
odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem
możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pawłowice w prawo własności tych
gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 9 ust.4 i ust. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późniejszymi zmianami), po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności
Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. 1. Udzielić bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy
Pawłowice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali
mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym.
2. Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wynosi:
- 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
- 50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
- 40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
- 30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
- 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
- 10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność
Gminy Pawłowice jest złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze
wniesienia opłaty jednorazowej oraz brak zaległości z tytułu rocznych opłat przekształceniowych oraz opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia
2019 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących
dotychczas własnością Gminy Pawłowice oraz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
położonych na terenie Gminy Pawłowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
nieruchomości.
Ustawa ta nakłada na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi,
obowiązek ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat w kwocie dotychczasowych opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Jednocześnie ustawa ta dopuszcza możliwość jednorazowego wniesienia wszystkich zsumowanych opłat za
przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności.
Ustawodawca, aby zachęcić nowych właścicieli do uregulowania swych należności w tej formie, wprowadził
bonifikaty od opłaty jednorazowej. Bonifikaty te, dotyczące wyłącznie gruntów Skarbu Państwa, wynoszą:
1)60% - w przypadku,
przekształcenie;

gdy opłata

jednorazowa

zostanie wniesiona

w roku,

w którym

nastąpiło

2)50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3)40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4)30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5)20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6)10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
W przypadku gruntów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, ustawodawca
nie narzucił obligatoryjnych stawek bonifikat pozostawiając to w kompetencji organów samorządowych.
Na obszarze gminy Pawłowice budownictwem mieszkaniowym objęte są zarówno grunty będące
własnością Gminy, jak również będące własnością Skarbu Państwa. Nieruchomości te są położone na terenie
jednego osiedla i mają często podobny status i znajdują się w swym sąsiedztwie.
Mając na uwadze powyższe zasadne jest rozważenie udzielenie w drodze uchwały Rady Gminy bonifikat
dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów gminnych na takich samych warunkach, jakie zostały
ustawowo przyznane dotychczasowym użytkownikom wieczystym gruntów Skarbu Państwa.
Skutki finansowe przedmiotowej uchwały są trudne do ustalenia i zależne od liczby właścicieli, którzy
zdecydują się uregulowanie opłaty za przekształcenie w formie jednorazowej. Zasadnym jest założenie, że
duża część właścicieli zechce uiścić opłatę w ciągu pierwszych dwóch lat po przekształceniu, czyli wtedy, kiedy
stawki będą najwyższe, co w początkowych latach spowoduje wzrost dochodu Gminy, natomiast w latach
następnych będzie skutkować spadkiem dochodów z tego tytułu.
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