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3133
UCHWAŁA Nr XXI/43/09
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
14, 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się dochody budŜetu powiatu na 2009 rok ogółem o kwotę 1.747.206 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
2. Zwiększa się wydatki budŜetu powiatu
na 2009 rok ogółem o kwotę
5.802.232 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)
§ 2. Zwiększa się przychody budŜetu powiatu na 2009 rok o kwotę
4.055.026 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)
§ 3.1. § 2 ust. 3 uchwały Nr XVII/97/08 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego
na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

niepodlegających
zwrotowi
w
wysokości
23.211.535 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a i 4b.”
2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W załącznik Nr 3a do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Kieleckiego na 2009 rok wprowadza się zmiany
wynikające z załącznika Nr 4a do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 436

6. Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały.
§ 4.1. § 3 ust. 1 uchwały Nr XVII/97/08 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego
na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
Deficyt budŜetu powiatu w wysokości
20.637.254 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów i poŜyczek w kwocie 7.182.815 zł,
2) wolnych środków w kwocie - 13.454.439 zł.
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2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6.2. § 7 ust. 2 uchwały Nr XVII/97/08 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
„Dotacje celowe na łączną kwotę 5.826.092 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.”
3. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. § 3 ust. 2 uchwały Nr XVII/97/08 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego
na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
„Przychody
budŜetu
w
wysokości
27.147.359 zł, rozchody w wysokości 6.510.105 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.”

§ 7. § 10 ust. 2 uchwały Nr XVII/97/08 Rady
Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Kieleckiego
na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
„Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku
budŜetowym 2009 w kwocie 2.237.415 zł.”

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu
Kieleckiego na 2009 rok otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§ 5.1. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/97/08
Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: T. Lato
Załączniki do uchwały Nr XXI/43/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Załącznik Nr 1
Zwiększa się dochody budŜetu powiatu na 2009
rok ogółem o kwotę
1.747.206 zł
z tego:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem zmniejsza się o kwotę 364.376 zł
Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budŜetu państwa zmniejsza się o kwotę
364.376 zł
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
zmniejsza się o kwotę
364.376 zł
Dział 758 RóŜne rozliczenia zwiększa się o kwotę
1.980.179 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
zwiększa się o kwotę
1.980.179 zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa
zwiększa się o kwotę
1.980.179 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się
o kwotę
470.000 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
zwiększa się o kwotę
10.000 zł
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących zwiększa się o kwotę
10.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się
o kwotę
480.000 zł
§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących zwiększa się o kwotę
20.000 zł
§ 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się
o kwotę
500.000 zł
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Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę
570.000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę
570.000 zł
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zwiększa się
o kwotę
570.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
zwiększa się o kwotę
31.403 zł
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Rozdział 85410 Internat i bursy szkolne zwiększa
się o kwotę
30.000 zł
§ 0970 Wpływy z róŜnych dochodów zwiększa
się o kwotę
30.000 zł
Rozdział 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze zwiększa się o kwotę
1.403 zł
§ 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze zwiększa
się o kwotę
1.403 zł
Załącznik Nr 2

Zwiększa się wydatki budŜetu powiatu na 2009
rok ogółem o kwotę
5.802.232 zł
z tego:
Dział 020 Leśnictwo zmniejsza się o kwotę
15.000 zł
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
zmniejsza się o kwotę
15.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się
o kwotę
15.000 zł
Dział 600 Transport i łączność zwiększa się
o kwotę
42.570 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność zwiększa
się o kwotę
42.570 zł
§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego
zwiększa się o kwotę
42.570 zł
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę
1.000 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 7.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększa się o kwotę
8.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność
§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się
o kwotę
67.205 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych zwiększa się o kwotę 67.205 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa zwiększa się o kwotę 30.000 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej
StraŜy PoŜarnej zwiększa się o kwotę
30.000 zł
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się
o kwotę
30.000 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego zwiększa
się o kwotę
300.000 zł
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego zwiększa się
o kwotę
300.000 zł
§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
zwiększa się o kwotę
300.00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się
o kwotę
750.681 zł
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
zwiększa się o kwotę
10.000 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zwiększa się o kwotę
10.000 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się o
kwotę
740.681 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
345.429 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zwiększa się o kwotę
20.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się
o kwotę
134.750 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zwiększa się o kwotę
240.502 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę
400.000zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się
o kwotę
350.000 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się
o kwotę
350.00 zł
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się o kwotę
50.000 zł
§ 6220 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się
o kwotę
50.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę
1.198.000 zł
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Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejsza się o kwotę
142.000 zł
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę
170.000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
19.795 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
zwiększa się o kwotę
2.894 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o
kwotę
811 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia zmniejsza się o kwotę
5.100 zł
§ 4220 Zakup środków Ŝywności zwiększa się o
kwotę
9.490 zł
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych zwiększa się o kwotę 500 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek zwiększa się o kwotę
500 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększa się
o kwotę
490 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się
o kwotę
3.010 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
zwiększa się o kwotę
130 zł
§ 4430 RóŜne opłaty i składki zwiększa się o kwotę
500 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych zwiększa się o kwotę
500 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji zwiększa się o kwotę
500 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę
1.140.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zwiększa się o kwotę
1.140.000 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze zmniejsza się
o kwotę
170.000 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się
o kwotę
170.000 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa
się o kwotę
30.000 zł
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących zwiększa się o kwotę
30.000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
zwiększa się o kwotę
1.686.403 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę
30.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększa się o kwotę
30.000 zł
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Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieŜowe
zwiększa się o kwotę
55.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się
o kwotę
55.000 zł
Rozdział 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze zwiększa się o kwotę
1.601.403 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zwiększa się o kwotę
1.500.000 zł
§ 4220 Zakup środków Ŝywności zwiększa się
o kwotę
1.403 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się
o kwotę
100.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejsza się o kwotę
2.000 zł
§ 2800 Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę
8.000 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom zwiększa się o kwotę
8.500 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych zmniejsza się
o kwotę
14.500 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się
o kwotę
1.409.578 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększa się
o kwotę
1.409.578 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych zwiększa się o kwotę
35.000 zł
§ 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się
o kwotę
1.374.578 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność
§ 2820 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę
4.000 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych zwiększa się
o kwotę
4.000 zł
Załącznik Nr 3

Zwiększa się przychody budŜetu powiatu na
2009r.

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę
4.055.026 zł
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UCHWAŁA Nr XXXI/158/2009
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porzadku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008)
Rada Miejska Zawichost -uchwala co następuje:

§ 1. Określa wymagania, jakie powinni spełniac przedsiebiorcy, ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Określa wymagania, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
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zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 43/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia
16 października 2006r. w sprawie określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świad-
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czenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Zawichost.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Stępień
Załączniki do uchwały Nr XXXI/158/2009
Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 28 sierpnia 2009r.

Załącznik Nr 1
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Zawichost
§ 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) ZłoŜenia wniosku opracowanego zgodnie z art. 8
ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września
1996r. o otrzymaniu czystości i porzadku w
gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008),
2) Określenia rodzaju odpadów komunalnych
odbieranych od właścicieli nieruchomości,
3) Udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez wysypisko, o którym mowa w
§. 2 pkt. 2,
4) Niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zawichost wszelkich zmian w danych
określonych w zezwoleniu.
§ 2.1. Działalność przedsiębiorcy, będąca
przedmiotem wniosku, powinna być prowadzona
zgodnie z „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Zawichost” uchwalonym uchwałą
Rady Miejskiej w Zawichoście Nr XXII/118/2004r.
z dnia 30 grudnia 2004r.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania na składowisko odpadów komunlanych
„Janik” w Ostrowcu Świętokrzyskim, „Janczyce”
w Janczycach bądź składowisko PGKM w Staszowie
następujących odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości:
a) zmieszane, które nie mogą być poddane
odzyskowi
b) zmieszane nadające się do odzysku,
c) roślinne,
d) z selektywnej zbiórki
e) wielkogabarytowe,
f) budowlane z remontów i rozbiórek
3. Przedsiębiorca, przed przekazaniem
odebranych odpadów komunalnych do miejsca,
o którym mowa w ust. 2 moŜe, zgodnie z art. 8

ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach do których posiada tytuł
prawny.
§ 3.1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Bazowa ilość odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, wytworzona w roku
2005 na terenie Gminy Zawichost wynosi 540 Mg.
3. Udział przedsiębiorcy w rynku usług
stanowi iloraz masy zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i
łącznej masy tych odpadów odebranych z terenu
Gminy Zawichost w danym roku.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym
mowa w ust. 1.
§ 4.1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
moŜe być prowadzone wyłącznie na podstawie
umowy i na warunkach w niej określonych
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów korzystania z jego usług,
zawierających daty odbioru, ilości i rodzaje odebranych odpadów.
§ 5.1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów „Regulami-
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nu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Zawichost”.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania
odpadów komunalnych, o których mowa w § 2
pkt 2, z częstotliwością określoną w Regulaminie.
§ 6.1. Pojemniki oferowane przez przedsiebiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym
posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania określone
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Zawichost”.
2. Zalecane jest aby przedsiębiorca posiadał
mozliwości mycia i odkaŜania pojemników na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.
§ 7.1. Pojazdy stosowane do odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny:
a) spełniać wymagania techniczne określone w
ustawi z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908),
b) być dostosowane do pojemników do zbiórki
odpadów,
c) posiadać deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności CE wymagany ustawą z dnia
30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności (Dz. U.
z 2004r., poz. 2087 z późn. zm.),
d) być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy.
2. Pojazdy przeznaczone do transportu
kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo
zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów
siatką lub plandeką.
3. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane mozliwości, własne lub obce w
postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie przechowywania i
prowadzenia obsługi pojazdów, o których mowa
w ust. 1 i 2.
§ 8.1. Pojazdy do odbierania odpadów
komunalnych powinny być myte i dezynfekowane wewnętrznie i zewnętrznie z częstotliwością
gwarantującą ich naleŜyty stan sanitarny.
2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do
mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi.
§ 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wnio-
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sku w sposób nie powodujący zagroŜenia dla
Ŝycia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.
§ 10.1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania z usług.
2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
b) adres nieruchomości,
c) data zawarcia umowy,
d) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
e) częstotliwość odbioru.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
udostępniania ewidencji umów i dowodów
świadczenia usług pracownikom Urzędu Miasta i
Gminy w Zawichoście posiadającym imienne
upowaŜnienie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.
§ 11.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,
według rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów (Dz. U. z 2006r. Nr 30, poz. 213).
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do
przekazywania Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego zbiorczych zestawień danych o
rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi zgodnie z art. 37 ustawy o
odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy słuŜacych do sporządzania i
przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U
z 2007r. Nr 101, poz. 686).
3. Przedsiebiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost
w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na
odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu
właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub
wygasły. Wykaz zawiera imię i nazwisko lub
nazwę właściciela nieruchomości oraz adres
właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
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- Imię i nazwisko właściciela
nieruchomości (lub nazwa)
-
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- Adres właściciela
nieruchomości
-

4. Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, do sporządzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zawichost informacji dotyczącej:
a) masy poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych odebranych z terenu Miasta
i Gminy Zawicchost,
b) sposobów zagospodarowania poszczególnych
rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku
odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

Poz. 3134
- Adres nieruchomości - Nr umowy
-

-

- Data umowy
-

§ 12.1. Wydane zezwolenie moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiebiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale, zgodnie z art. 9
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia
nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i
ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej
zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą względy
ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu
kontroli realizacji warunków zezwolenia.
Załącznik Nr 2

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zawichost
§ 1. Przedsiebiorca zobowiązany jest do:
1) ZłoŜenia wniosku opracowanego zgodnie
z art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008),
2) Udokumentowanie moŜliwości świadczenia
usługi, o której mowa w § 3 pkt 2,
3) Niezwłocznego zgłaszania Burmistrzowi Miasta
i Gminy Zawichost wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2.1. Świadczenie usług opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych moŜe być prowadzone wyłacznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na
warunkach w niej określonych.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty jej wykonania, ilości wywiezionych
nieczystości ciekłych oraz ceny.
§ 3.1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Zawichost”.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej
znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków
w Zawichoście, ul. Polna (zarządca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).
3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróŜniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze
zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróŜniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.
§ 4.1. Pojazdy stosowane do opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinny spełniać wymagania
techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca
1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908).
2. Pojazdy o których mowa w ust. 1, powinny:
a) posiadać deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności zgodnie z ustawą z dnia
30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności (Dz. U.
z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.)
b) być oznaczone nazwą i adresem przedsiębiorcy.
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3. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane moŜliwości, własne lub obce - w
postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie przechowywania i
prowadzenia obsługi pojazdów, o których mowa
w ust. 1.

Poz. 3134 i 3135

§ 7.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany,
zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Miasta i Gminy
Zawichost w terminie do 15 dnia po upływie
kaŜdego miesiąca, wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł
umowy na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz
wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w
poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu
lub wygasły. Wykaz zawiera imię, nazwisko lub
nazwę właściciela nieruchomości, adres właściciela
nieruchomości oraz adres nieruchomości.

§ 5.1. Pojazdy do opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być:
a) odkaŜane w części spustowej - po kaŜdym
napełnieniu i opróŜnieniu zbiornika pojazdu,
b) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkaŜane nie rzadziej niŜ raz na dwa tygodnie.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z
art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania
Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost, informacji
dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych
z terenu Miasta i Gminy w terminie do końca
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Przedsiębiorca powinien przedstawić
dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni
do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych
lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.
§ 6.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do
prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości
ciekłych przez stację zlewną.

§ 8.1. Wydane zezwolenie moŜe być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale, zgodnie z art. 9
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
b) adres nieruchomości,
c) data zawarcia umowy
d) pojemność zbiornika bezodpływowego,
e) częstotliwość opróŜniania.

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia
nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i
ochrony środowiska zgodne z art. 9 ust. 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Zastrzega się prawo nałoŜenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności
objętej zezwoleniem, jeŜeli wymagać tego będą
względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do
udostępniania dokumentacji, o której mowa w
ust. 1 pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w
Zawichoście posiadającym stosowne upowaŜnienie Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost.

3135
INFORMACJA
o decyzji w sprawie przedłuŜenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Sędziszowskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-47(4)/2009/16532/III/AM z dnia
25 września 2009 roku, wydaną na podstawie
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zmieniono decyzję
Nr OŁO-4210-20(8)/2008/16532/III/MM z dnia
20 sierpnia 2008r. (z późniejszymi zmianami) w
sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej

przez Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie zwanym dalej Przedsiębiorstwem energetycznym, w
zakresie ustalenia okresu jej obowiązywania, wydłuŜając ten okres do dnia 30 września 2010r.
Wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2009r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło o przedłuŜenie
okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia
30 września 2010r.
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W uzasadnieniu wniosku Przedsiębiorstwo
energetyczne wskazało, Ŝe w okresie obecnie
obowiązująca taryfy dla ciepła stosowanej w
rozliczeniach z odbiorcami nie nastąpił znaczący
wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z przedstawionych dokumentów
zebranych w trakcie postępowania administracyjnego wynika Ŝe uzyskane przychody z działalności ciepłowniczej pokrywają ponoszone koszty.
Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo moŜe
być w kaŜdym czasie, za zgodą strony, uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeŜeli przepisy szczegól-
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ne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie
takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
W aktualnym stanie sprawy, przedłuŜeniu
terminu obowiązywania taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-20(8)/2008/16532/III/MM
z dnia 20 sierpnia 2008r. (z późniejszymi zmianami) nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i
przemawia za tym zarówno interes strony, jak i
interes społeczny, przejawiający się kontynuacją
dostaw ciepła przy zastosowaniu w tym okresie
cen i stawek opłat na niezmienionym poziomie.
Przedmiotowa decyzja została przekazana stronie.

Łódź, dnia 25 września 2009r.
Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi: T. Polak
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