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UCHWAŁA NR IX/58/2011
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie: ustalenia w 2011 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.) w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908
ze zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co
następuje:
§ 1.1) Ustala się w 2011 r. opłaty za usunięcie pojazdów z drogi w przypadkach określonych
w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.):
1) rower lub motorower - 100 zł,
2) motocykl - 200 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t - 440 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 t - 780 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t - 1150 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne
– 1400 zł.
2) Ustala się w 2011 r. opłaty za przechowywanie pojazdów, o których mowa w ust. 1 na
parkingach strzeżonych, które nalicza się za każdą rozpoczętą dobę:
1) rower lub motorower - 15 zł,
2) motocykl – 22 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t – 33 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t – 45 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 t – 65 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t – 120 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne
– 180 zł.
1 1 12

§ 2. Wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli
wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, wynosi 40 %
opłaty określonej w § 1 ust. 1 dla danego rodzaju
pojazdu.
§ 3. Opłaty określone w § 1 i 2 zawierają podatek VAT.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 5. Traci moc uchwała nr II/10/2002 Rady
Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 listopada
2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od
21 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego
Roman Chmielewski
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UCHWAŁA NR VI/62/11
RADY POWIATU W NYSIE
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 40
ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm.:
Dz. U. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz.
720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz.
675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466,
z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Powiatu w Nysie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie
Nyskim na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
oraz umieszczania reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa
drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym ustala się następujące stawki opłat za
każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20% szerokości - 4,00 zł;
2) jezdni od 20% do 50% szerokości - 6,00 zł;
3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia - 8,50 zł.

2. Dla chodników, ścieżek rowerowych, ciągów
pieszo-rowerowych, zatok postojowych i autobusowych, parkingów i poboczy ustala się stawkę
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego
w wysokości: - 4,00 zł.
3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego
w wysokości: - 3,00 zł.
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy
niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa
drogowego przez 1 dzień.
§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, w celu
umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące roczne stawki opłat za
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w terenie zabudowanym - 40,00 zł;
2) poza terenem zabudowanym - 20,00 zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 180,00 zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy
umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
4. Kolejna opłata roczna w należnej wysokości
winna być opłacana przez właściciela lub zarządcę urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2 w terminie do 15 stycznia z góry za kolejny rok kalendarzowy.
§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego
w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat za
1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez
rzut poziomy obiektu budowlanego:
1) handlowego lub usługowego - 0,90 zł;
2) innych obiektów - 1,00 zł.
§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego
w celu umieszczania w pasie drogowym reklam
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
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lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni reklamy:
1) umieszczonej na słupach oświetlenia ulicznego
oraz słupach systemu informacji lokalnej - 2,00 zł;
2) umieszczonej pasie drogowym na samodzielnej konstrukcji - 2,00 zł;
3) mocowanej do elewacji budynku na wysięgnikach - 2,00 zł;
4) przenośnej tablicy reklamowej („potykaczy”) - 2,50 zł;
5) banerów” reklamowych - 2,00 zł;
6) przeznaczonej na cele informacyjne i promujące działania Powiatu Nyskiego i Gmin Powiatu
Nyskiego oraz informujące o akcjach charytatywnych - 0,00 zł;
7) nie wymienionych w pkt 2-6 - 2,00 zł.

Poz. 1113-1114

3) pod wydzielone miejsca postojowe („koperty”) dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową,
kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, poza strefami płatnego parkowania - 0,01 zł;
4) pod ekspozycje towarów - 1,50 zł;
5) na sezonowe stoiska handlowe i sprzedaż
okazjonalną - 3,50 zł;
6) ogródki sezonowe - 3,50 zł;
7) na inne cele nie wymienione w pkt 1-6 - 2,50 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nyskiego.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/171/04 Rady
Powiatu w Nysie z dnia 30 kwietnia 2004 roku
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego.

§ 6. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego
w celach innych niż wymienione w § 2-5 na prawach wyłączności, ustala się następujące stawki
opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego:
1) pod zieleń - 0,01 zł;
2) pod wydzielone miejsce postojowe („koperty”) poza strefami płatnego parkowania - 0,15 zł;

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie
mgr Mirosław Aranowicz
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UCHWAŁA NR VII/67/11
RADY POWIATU W NYSIE
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia na 2011 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi
oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu
w przypadku odstąpienia od jego usunięcia.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 102, poz. 1055,
2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92,
poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 oraz poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz.
1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141,

Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400
i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 52, poz. 343,
Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz.
845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz.
214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015,
Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411, Nr 220,
poz. 1426, Nr 223, poz. 1461 oraz poz. 1462,
Nr 234, poz. 1573 oraz poz. 1574, z 2009 r.
Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663,
Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz.
802 oraz poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168,
poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43,
poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013,
Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219,
poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz.
1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151) Rada Powiatu
w Nysie uchwala się, co następuje:
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§ 1. Uchwała określa wysokość opłaty za
usunięcie pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo
o ruchu drogowym, za przechowywanie usuniętego
pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokość
kosztów, jakie obowiązany jest pokryć właściciel
pojazdu w przypadku, gdy w związku z ustaniem
przyczyn usunięcia pojazdu, w trakcie jego usuwania, odstąpiono od usunięcia pojazdu.

Poz. 1114-1115

§ 3. Ustala się następujące wysokości kosztów, jakie obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu w przypadku gdy w związku z ustaniem
przyczyn usunięcia pojazdu, w trakcie jego usuwania, odstąpiono od usunięcia pojazdu:
1) rower i motorower 75 zł;
2) motocykl – 150 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t - 330 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t – 412,50 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 - 585 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t - 862,50 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne
- 1050 zł.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za
usunięcie i przechowanie usuniętego pojazdu:
1) rower i motorower – za usunięcie – 100 zł;
za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 15 zł;
2) motocykl – za usunięcie – 200 zł; za każdą
rozpoczętą dobę przechowywania 22 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do
3,5 t – za usunięcie – 440 zł; za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 33 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 550 zł;
za każdą rozpoczętą dobę przechowywania 45 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 780 zł; za
każdą rozpoczętą dobę przechowywania 65 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t – za usunięcie – 1150 zł; za każdą
rozpoczętą dobę przechowywania 120 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne
– za usunięcie 1400 zł; za każdą rozpoczętą dobę
przechowywania 180 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/52/07 Rady
Powiatu w Nysie z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdów.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie
mgr Mirosław Aranowicz
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UCHWAŁA NR VIII/73/11
RADY POWIATU W NYSIE
z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753,
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113/ oraz art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm.

Dz. U. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381,
z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391,
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,
z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018,
Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13/ Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/62/11 Rady Powiatu
w Nysie z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
wprowadza się następujące zmiany:
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1) Uchyla się:
1) § 2 ust. 4,
2) § 3 ust. 3 i 4.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nyskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie
mgr Mirosław Aranowicz
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UCHWAŁA NR VIII/69/11
RADY POWIATU W OLEŚNIE
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie: wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt
właściciela w przypadkach określonych w art. 130a
ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustala
się opłatę w wysokości brutto:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj pojazdu

Rower lub motorower
Motocykl
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t
Pojazd przewożący materiały
niebezpieczne

Cena jednostkowa
za usunięcie pojazdu
z drogi
100 zł
200 zł
440 zł
550 zł
780 zł
1150 zł
1400 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości
brutto:
Lp.

1.
2.
3.
4.
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Rodzaj pojazdu

Rower lub motorower
Motocykl
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

Cena jednostkowa
za usunięcie pojazdu
z drogi
15 zł
22 zł
33 zł
45 zł

5.
6.
7.

Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
Pojazd o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 t
Pojazd przewożący materiały
niebezpieczne

65 zł
120 zł
180 zł

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a
ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 75% opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/53/07 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz parkowanie tych pojazdów
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
z 2007 r. Nr 50, poz. 1622).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14-tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
Jerzy Liberka
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UCHWAŁA NR IX/65/2011
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Rada Powiatu
Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na
terenie Powiatu Opolskiego w przypadkach określonych w art. 130a ust 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia
pojazdu.
§ 2. Ustala się następujące wysokości stawek
opłat za usunięcie i za każdą dobę przechowywania pojazdu:
1. rower lub motorower:
a) za usunięcie - 100 zł
b) za przechowywanie - 15 zł
2. motocykl
a) za usunięcie - 200 zł
b) za przechowywanie - 22 zł
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
a) za usunięcie - 440 zł
b) za przechowywanie - 33 zł
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t
a) za usunięcie - 550 zł
b) za przechowywanie - 45 zł
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 t
a) za usunięcie - 780 zł
b) za przechowywanie - 65 zł
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t
a) za usunięcie - 1150 zł
b) za przechowywanie - 120 zł
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne
a) za usunięcie - 1400 zł
b) za przechowywanie - 180 zł.
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§ 3.1. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą
dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.
2. Pierwsza doba postojowa liczona jest od
momentu wprowadzenia pojazdu na parking
strzeżony.
§ 4. Ustala się następujące wysokości kosztów o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy
Prawo o ruchu drogowym powstałych w związku
z odstąpieniem od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu ze względu na ustanie przyczyn uzasadniających jego usunięcie:
1. rower lub motorower - 50 zł
2. motocykl - 100 zł
3. pojazd silnikowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t - 575 zł
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne
- 700 zł.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/196/10 Rady
Powiatu Opolskiego z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha
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UCHWAŁA NR XI/87/11
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna
prowadzące wychowanie przedszkolne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 14 ust. 5 i 6 w związku z art. 6 ust. 1
i art. 67a ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie
uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez jednostki organizacyjne Gminy Byczyna realizujące zadania wychowania przedszkolnego, zwane dalej „przedszkolami”, w zakresie realizacji programu wychowania
przedszkolnego obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa
w odrębnych przepisach, są bezpłatne w wymiarze
5 godzin dziennie na zasadach i w godzinach określonych w statucie przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny.
§ 2.1. Świadczenia udzielane przez przedszkola
w zakresie nauczania, wychowania i sprawowania
opieki nad wychowankami w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, są odpłatne.
2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki obejmuje w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające
rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;
2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne
i teatralne uzdolnienia dzieci;
3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;
4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dzieci;
5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku
i potrzeb dzieci;
6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacje dzieci;
7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji
i programów autorskich poszerzających podstawę
programową.
3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń,
o których mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę
w wysokości 1,20 zł.
4. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 3 oraz
w § 5 ust. 2, wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 3.1. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Opłata pobrana z góry ulega pomniejszeniu
w przypadku nieobecności dziecka proporcjonalnie do ilości dni roboczych w danym miesiącu za
każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Zwrot opłat z przyczyn określonych w ust. 2
następuje poprzez zarachowanie nadpłaty na poczet
należności na następny miesiąc.
4. W przypadku miesiąca kończącego korzystanie ze świadczeń przedszkola nadpłata podlega
zwrotowi.
§ 4.1. Zakres realizowanych w przedszkolu
świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, zasady
i wysokość odpłatności za te świadczenia oraz
opłat za korzystanie przez dziecko z wyżywienia,
a także pobierania odsetek za zwłokę w regulowaniu należności określi umowa cywilnoprawna
zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami
(opiekunami prawnymi) dziecka.
2. Wzór umowy określa Burmistrz Byczyny.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) deklarują
w umowie liczbę godzin korzystania przez dziecko
ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1.
§ 5.1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3, nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie
rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.
§ 6. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, za
jedno dziecko pobiera się opłaty określone w § 2
ust. 3 w pełnej wysokości, za każde następne
w wysokości 50%.
§ 7. Nie pobiera się opłat, o których mowa
w § 2 ust. 3:
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1) w oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna;
2) w oddziałach zamiejscowych Publicznego
Przedszkola w Byczynie.

Poz. 1118-1119

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą
od dnia 01 września 2011 roku.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone
przez Publiczne Przedszkole w Byczynie i oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie
Iwona Sobania

1 1 18

1119
1 1 19

DECYZJA NR OWA-4210-39(4)/2011/13859/IIZM/RWR
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych
w województwach dolnośląskim i opolskim
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
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,
z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195,
poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40,
poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228
i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18,
Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622) w związku
z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3
lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i 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, z 2009 r. Nr 3, poz. 11,
Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz.
1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530
oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789) oraz art. 104
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej:
„Przedsiębiorstwem”, które posiada:
– numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP): 52627-95-322,
zawartego w piśmie z dnia 7 lipca 2011 r.,
znak: OEC-ZAT-611-21-2/11, w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,
postanawiam zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej
decyzji zmianę taryfy dla ciepła, w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności
gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do
odbiorców ze źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie dolnośląskim i opolskim, zatwierdzonej
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
27 grudnia 2010 r. nr OWR-4210-38/2010/
13859/II-A/GM, na okres do 31 maja 2012 r.
UZASADNIENIE
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na:
wytwarzanie ciepła – udzieloną decyzją z dnia 1
lutego 2008 r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/
2008/ML, z późn. zm., przesyłanie i dystrybucję
ciepła – udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r.
nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML, z późn.
zm. oraz na obrót ciepłem – udzieloną decyzją
z dnia 1 lutego 2008 r. nr OCC/355/13859/W/
OWA/2008/ML z późn. zm.
ustaliło taryfę dla ciepła w części dotyczącej
prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności
gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła
do odbiorców ze źródeł ciepła zlokalizowanych
w województwie dolnośląskim i opolskim w następujących miejscowościach: we Wrocławiu
przy ul. Majchra, przy ul. Ślepej, przy ul. Łączno-
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ści, przy ul. Poświeckiej oraz przy ul. Przybyszewskiego, w Świętoszowie przy ul. Sztabowej,
przy ul. Klonowej, przy ul. Szkolnej w Głogowie
przy ul. Obrońców Pokoju, w Świdnicy przy
ul. Kotlarskiej, w Bolesławcu przy ul. Andersa
oraz przy ul. Artyleryjskiej, w Jeleniej Górze przy
ul. Lwóweckiej oraz przy ul. Obrońców Pokoju,
w Opolu przy ul. Niemodlińskiej, w Jastrzębiu
Śląskim, w Komprachcicach przy ul. Prószkowskiej oraz w miejscowości Polska Nowa Wieś,
która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 grudnia 2010 r.
nr OWR-4210-38/2010/13859/II-A/GM, na okres
do 31 maja 2012 r.
Pismem z dnia 7 lipca 2011 r., znak: OECZAT-611-21-2/11,
uzupełnionym
ostatecznie
pismem z dnia 22 lipca 2011 r., znak: OEC-ZAT611-3-34/11, Przedsiębiorstwo przedkładając
zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem o jej
zatwierdzenie w zakresie wysokości określonych
w niej stawek opłat za ciepło w związku ze zmianą kosztów zakupu paliwa gazowego.
Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej
w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego, ze
źródeł ciepła zlokalizowanych w w następujących
miejscowościach: we Wrocławiu przy ul. Majchra,
przy ul. Ślepej, przy ul. Łączności, przy ul. Poświeckiej oraz przy ul. Przybyszewskiego, w Świętoszowie przy ul. Sztabowej, przy ul. Klonowej, przy ul.
Szkolnej, w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju,
w Świdnicy przy ul. Kotlarskiej, w Bolesławcu przy
ul. Andersa oraz przy ul. Artyleryjskiej, w Jeleniej
Górze przy ul. Lwóweckiej oraz przy ul. Obrońców
Pokoju, w Opolu przy ul. Niemodlińskiej,dla których
ciepło wytwarzane jest w kotłowniach opalanych
gazem ziemnym wysokometanowym.
Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło(Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
tj. wzrost kosztów zakupu paliwa gazowego
w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla
ciepła, spowodowane nową taryfą dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzoną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją
nr DTA-4212-12(11)/2011/652/IV/AG w dniu
30 czerwca 2011 r.

Poz. 1119

W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonego materiału dowodowego
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę
taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi
w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez
organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne
nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie
zaopatrzenia odbiorców w ciepło.
Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem,
że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji,
postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie
albo zmianę decyzji w całości lub w części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału
Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku
z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
z up. Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
gł. specjalista w Oddziale Centralnym
Urzędu Regulacji Energetyki
Renata Wysocka
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Załącznik
do decyzji nr OWA-4210-39(4)/2011/13859/IIzm/RWR
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 28 lipca 2011 r.
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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl
Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30.
oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl
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