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UCHWAŁA NR XXVI/.../21 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie powołania samorządowej instytucji 
kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Statut Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie stanowiący załącznik do uchwały Rady 
Miejskiej w Grodkowie nr XII/133/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie powołania samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie ze zmianami, który otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/.../21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

STATUTOŚRODKA KULTURY I REKREACJI W GRODKOWIE 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją 
kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury. 

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 194 ze zm.); 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305); 

4) niniejszego Statutu. 

§ 3. 1. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Grodków zwana dalej Organizatorem. 

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Grodkowa. 

3. Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Kasztanowej 16, 49-200 Grodków. 

4. Działaniem Ośrodka jest miasto i gmina Grodków. Teren działania instytucji kultury może wykraczać 
poza przestrzeń działania organizatora, jeżeli znajdzie to uzasadnienie w specyfice działalności kulturalnej, 
którą Ośrodek prowadzi np. na terenie kraju oraz poza jego granicami. 

5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej pod nazwą: Ośrodek Kultury i Rekreacji, 49-200 Grodków, ul. 
Kasztanowa 16. 

Rozdział 2. 
Cel i przedmiot działania 

§ 4. 1. Celem działania Ośrodka jest wszechstronna edukacja kulturalna społeczeństwa, upowszechnianie 
kultury, sportu i rekreacji, wzbogacenie osobowości człowieka, kształtowanie etyczno-moralnych 
i patriotycznych postaw mieszkańców, jak również kształtowanie zasad współżycia społecznego oraz 
rozwijanie kultury, rekreacji i wypoczynku życia codziennego, zmniejszanie dysproporcji między 
środowiskami w dostępie do dóbr kultury. 

2. W szczególności do zakresu zadań Ośrodka należy: 

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa; 

2) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze; 

3) tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych oraz amatorskiego ruchu artystycznego; 

4) edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę; 

5) organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych dóbr kultury; 

6) prowadzenie działalności kinowej; 

7) udostępnianie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych oraz udzielanie informacji dla celów naukowo-
badawczych; 

8) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań rekreacyjno-sportowych; 

9) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w rekreacji; 

10) tworzenie warunków do rekreacji; 
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11) prowadzenie  sekcji kulturalnych i rekreacyjno-sportowych; 

12) współpraca ze środkami masowego przekazu; 

13) prowadzenie działalności informacyjnej  oraz promocyjnej za pośrednictwem różnych form przekazu; 

14) współpraca z sołectwami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i społecznymi działającymi na 
rzecz społeczności lokalnej; 

15) administrowanie świetlicami wiejskimi, dbanie o ich wyposażenie i stan techniczny; 

16) prowadzenie działalności statutowej w świetlicach wiejskich; 

17) pełnienie funkcji gminnego administratora sportu szkolnego  realizowanego poprzez zatrudnionego 
Koordynatora Sportu Szkolnego w Gminie Grodków. 

3. Zadania wymienione w ust. 2 Ośrodek realizuje poprzez organizowanie: 

1) różnorodnych form edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; 

2) indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze i różnych dziedzinach rekreacji; 

3) różnych form indywidualnej aktywności kulturalnej mieszkańców; 

4) imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na bazie komórek wchodzących w skład Ośrodka. 

§ 5. 1. Podstawowa część działalności Ośrodka jest nieodpłatna dla korzystających. 

2. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, z której 
przychody służą realizacji celów statutowych instytucji. 

3. Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać przede wszystkim poprzez: 

1) prowadzenie działalności edukacyjnej (np. prowadzenie odpłatnych szkoleń, warsztatów i innych zajęć 
edukacyjnych); 

2) działalność wydawniczą dotyczącą dorobku kulturowego Gminy Grodków, polegającą również na zakupie 
w celu odsprzedaży publikacji o tematyce dotyczącej dorobku kulturowego całego regionu; 

3) organizację płatnych imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów; 

4) najem i dzierżawę własnych składników majątku ruchomego i nieruchomego; 

5) odpłatną działalność w zakresie promocji i reklamy; 

6) organizację spektakli, koncertów, imprez rozrywkowych, rekreacyjnych i promocyjnych, wystaw, projekcji 
filmów oraz pozostałych imprez widowiskowych; 

7) prowadzenie kółek artystycznych, zajęć w zespołach wspierających oddolny amatorski ruch artystyczny; 

8) świadczenie usług: poligraficznych, kserograficznych, rekreacyjnych, impresariatu artystycznego, nauki 
języków obcych oraz pozostałych usług w zakresie kultury; 

9) inną odpłatną działalność usługową. 

4. Prowadzona działalność gospodarcza nie może kolidować z podstawową działalnością Ośrodka ani 
nie może rozmiarami przewyższać działalności podstawowej. Działalność gospodarcza może mieć jedynie 
charakter pomocniczy, stanowiąc jedynie źródło pozyskiwania dodatkowych środków na realizację przede 
wszystkim podstawowego celu działalności instytucji. 

Rozdział 3. 
Organy zarządzające i doradcze 

§ 6. 1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor realizuje statutowe działania Ośrodka oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności 
jednostki. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator. 

4. Dyrektor nadaje Ośrodkowi regulamin organizacyjny, w którym szczegółowo określa jego organizację 
wewnętrzną. 
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§ 7. 1. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor. 

2. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw. 

3. Wynagrodzenie pracowników ustala Dyrektor, przy zachowaniu zasad określonych w odrębnych 
przepisach. 

Rozdział 4. 
Gospodarka finansowa 

§ 8. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się 
zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury. 

2. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy i wypracowanych przez instytucję 
przychodów z: 

1) prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, a także z działalności 
gospodarczej; 

2) najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

3) dotacji podmiotowych i celowych z jednostki samorządu terytorialnego, budżetu państwa lub innych 
organów administracji; 

4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 

5) usług reklamowych; 

6) sprzedaży biletów; 

7) realizacji imprez zleconych; 

8) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw, dzieł twórców; 

9) organizowania kursów i szkoleń; 

10) prowadzenia działalności wydawniczej; 

11) prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów; 

12) innych źródeł. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty 
z uwzględnieniem wysokości dotacji organizatora, sporządzany i przedkładany przez Dyrektora. 

4. Wysokość rocznej dotacji ustalana jest przez organ stanowiący każdego roku w budżecie gminy. 

5. Sprawy finansowe Ośrodka prowadzi zatrudniony w jednostce Główny Księgowy. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego statutu odbywają się w trybie i na zasadach właściwych dla jego nadania.
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UCHWAŁA NR XXVI/...../21 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "bon opiekuńczy - wieloraczki" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 w związku z art. 2 pkt 3a oraz 22b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się świadczenie pieniężne „bon opiekuńczy - wieloraczki”, którego szczegółowe zasady 
przyznawania i wysokość świadczenia określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/...../21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe zasady przyznawania i wysokość świadczenia pieniężnego „bon opiekuńczy - wieloraczki” 

§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku mowa jest o: 

1) wieloraczkach należy przez to rozumieć dwójkę i więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu; 

2) opiekunie faktycznym - należy przez to rozumieć osobę faktycznie opiekującą się dziećmi, jeżeli wystąpiła 
z wnioskiem o ich przysposobienie; 

3) bonie należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne „bon opiekuńczy- wieloraczki”. 

§ 2. Bon ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad wieloraczkami. 

§ 3. 1. Bon przysługuje matce lub ojcu dzieci, opiekunowi faktycznemu dzieci, opiekunowi prawnemu 
dzieci. 

2. Bon przysługuje jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) miejscem zamieszkania wieloraczków w rozumieniu przepisów prawa cywilnego jest gmina Grodków; 

2) podczas jednego porodu urodziło się dwoje lub więcej dzieci. 

§ 4. Wysokość bonu wynosi 1 000,00 zł jednorazowo na każde dziecko z wieloraczków. 

§ 5. 1. Ustalenie prawa do bonu następuję na wniosek osoby uprawnionej, określonej w § 3 ust. 1 złożony 
w terminie dwunastu miesięcy od dnia narodzin wieloraczków. 

2. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz wieloraczków, obejmujące: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer PESEL. 

3. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1) oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkaniu dzieci na terenie gminy Grodków; 

2) kserokopię aktów urodzenia wieloraczków. 

4. Bon przyznaje się wieloraczkom urodzonych od dnia 1 stycznia 2021 r. 

§ 6. Bon wypłaca się na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grodkowie. 

§ 7. 1. Wnioski o ustalenie prawa do bonu są przyjmowane od dnia wejścia w życie uchwały. 

2. Burmistrz Grodkowa określi wzór wniosku w celu ułatwienia osobom uprawnionym złożenia 
kompletnego wniosku o ustalenie prawa do bonu.
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UCHWAŁA NR XXVI/.../21 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 

złożenia wniosku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. 
o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa za okres trzech miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających dzień złożenia wniosku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/…/21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

W  N  I  O  S  E  K  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

1.Wnioskodawca: 

………………………………………………….…………………………………………………….….. 

(imię i nazwisko, numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL) 

 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

…………………………..………………………………………………………………………...............

.................................................................................................................................................................... 

3. Nazwa i adres zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za 

lokal mieszkalny: ..……….……………………………………………………..……………….……... 

.................................................................................................................................................................... 

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: 

a) najem                                                                                                                                                     □ 

b) podnajem                                                                                                                                             □ 

c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)                                                             □ 

d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej                                                                                     □ 

e) własność innego lokalu mieszkalnego                                                                                                  □ 

f) własność domu jednorodzinnego                                                                                                   □ 

g) własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal                                                             □ 

h) inny tytuł prawny                                                                                                                                  □ 

i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub 

zawarcie umowy najmu socjalnego                                                                                                          □ 

 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu: ……………………………., w tym: 

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni 1) ………………………...………………………………………. 

b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu albo podnajmu części 

lokalu........................................................................................................................................................... 

6. Liczba osób niepełnosprawnych:  

a) liczba osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim:……………..………......... 

                                                           
1) W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi 

i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%. 
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b) liczba innych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w 

oddzielnym pokoju: ………………………………………………………………………..…………….  

7. Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego: 

a) sposób ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie):  a) jest b) brak 2) 

b) sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację ciepłej 

wody):  a) jest b) brak 3) 

c) instalacja gazu przewodowego:  a) jest b) brak 4) 

8. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego 5): ..................................................... 

Łączne dochody członków gospodarstwa domowego: .......................................................................... 

                                                                                                                                                                                                   (według deklaracji) 

9. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc 6): ................................................ 

                                                                                                                                                                                                  (według okazanych dokumentów) 
 

Potwierdza zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny  pkt 

2-5 oraz 7 i 9 ............................................................................................................................................................ 

                                                                          (podpis zarządcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny)  
 

 

....................................................                                                .................................................. 

              (podpis przyjmującego)                                                                             (podpis wnioskodawcy)                   

 

                                                           
2) Niepotrzebne skreślić 
3) Niepotrzebne skreślić 
4) Niepotrzebne skreślić 
5) Liczbę członków gospodarstwa domowego ustala się na dzień składania wniosku 
6) Miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek 
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/…/21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

.......................................................... 
                (miejscowość i data) 

 

........................................................................ 

         (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

....................................................................... 

....................................................................... 
                  (adres zamieszkania) 

 

 

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 

............................................................................................................................................................................. 
(pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

1. Imię i nazwisko .................................................................................................................. - wnioskodawca, 

   data urodzenia................................................................................................................................................; 

2. Imię i nazwisko............................................................................................................................................., 

data urodzenia ............................................, stopień pokrewieństwa ............................................................; 

3. Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................., 

data urodzenia ..........................................., stopień pokrewieństwa ............................................................; 

4. Imię i nazwisko............................................................................................................................................., 

data urodzenia ..........................................., stopień pokrewieństwa ............................................................; 

5. Imię i nazwisko............................................................................................................................................, 

data urodzenia ..........................................., stopień pokrewieństwa ............................................................; 

6. Imię i nazwisko............................................................................................................................................, 

data urodzenia ..........................................., stopień pokrewieństwa ............................................................; 

7. Imię i nazwisko............................................................................................................................................., 

data urodzenia ..........................................., stopień pokrewieństwa ............................................................; 
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Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego 

gospodarstwa domowego wyniosły: 

 

Lp. 1) 

 

Miejsce pracy lub nauki 2) 

 

Źródła dochodu 

 

Wysokość dochodu w zł 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Razem dochody gospodarstwa domowego: 

 

 

 

 

Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ................................. zł, to jest miesięcznie 

................................................... zł. 

 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystająca z 

dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 13 (tj. dokumenty 

na których podstawie zadeklarowała dochody), przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego 

dodatku. 

 

 

 

...............................................                                                                              ..................................................... 
           (podpis przyjmującego)                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 

 

 

                                                 
1) Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą 
2) Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXVI/.../21 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 ze zm.), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projekt regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/.../21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

PROJEKT 
REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

NA TERENIE GMINY GRODKÓW 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków, 
zwany dalej Regulaminem. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na 
terenie Gminy Grodków oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2028). 

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty wyższego rzędu, 
w tym ustawa. 

3. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy, znajdują zastosowanie do taryfy tymczasowej 
w rozumieniu ustawy. 

Rozdział 2. 
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego 
minimalnego poziomu świadczonych usług: 

1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie 
z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na dobę, o ciśnieniu 
umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,1 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach 
technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza 
wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług; 

2) zapewnienia dostawy wody, o jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności o parametrach 
nieprzekraczających wymienionych wartości: żelazo do 200 µg/l, mangan do 50µg/l, mętność – 
akceptowalna przez konsumentów bez nieprawidłowych zmian o wartości do 1 NTU, barwa – 
akceptowalna przez konsumentów bez nieprawidłowych zmian, chlor wolny ≤ 0,3 mg/l, twardość ogólna 
60-500 mgCaCO3/l, fluorki ≤1,5 mg/l, liczba bakterii grupy Escherichia coli 0 jtk/100ml, liczba bakterii 
grupy cola 0 jtk/100ml; 

3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z nieruchomości, dla której 
zawarto umowę, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci w granicach technicznych 
możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza kanalizacyjnego oraz 
instalacji wewnętrznej odbiorcy usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na dobę; 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeń w sposobie 
korzystania z wody przez odbiorców usług w sytuacji niedoboru spowodowanego wystąpieniem katastrofy 
naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897). Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców 
usług o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Rozdział 3. 
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

§ 4. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę 
zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy. 

§ 5. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której 
nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 

2. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta z osobą, o której mowa 
w ust. 1 w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub innym punkcie obsługi klienta albo na 
odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

§ 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali 
znajdującymi się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego 
lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

§ 7. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług 
projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. Wniosek, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. W przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne korzysta przy zawieraniu umów 
z ogólnych warunków umowy, wówczas wraz z projektem umowy doręcza przyszłemu odbiorcy projekt 
umowy wraz aktualnymi ogólnymi warunkami umowy obowiązującymi w przedsiębiorstwie wodociągowo-
kanalizacyjnym. 

§ 8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie 
obowiązujące taryfy, wzory umów oraz ogólne warunki umów, o ile się takimi warunkami posługuje. 

§ 9. Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami 
usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień 
Regulaminu. 

Rozdział 4. 
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 

§ 10. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen 
i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 

§ 11. Długość okresu obrachunkowego określa umowa. 

§ 12. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające 
z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub 
właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 

Rozdział 5. 
Warunki przyłączania do sieci 

§ 13. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych 
w przepisie art. 19a ustawy. 

§ 14. 1. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 16 Regulaminu, winny co najmniej: 

1) zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy; 

2) wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

3) wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

4) wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek 
wodomierzowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej; 
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5) wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

6) zawierać wykaz dokumentów, które odbiorca usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru 
przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z § 19 ust. 3 Regulaminu. 

2. Warunki przyłączenia do sieci, o których mowa w § 16 Regulaminu, powinny ponadto zawierać, co 
najmniej: 

1) postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane; 

2) postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez 
którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne; 

3) w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub 
przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego ciśnienie wody lub 
przepompowni ścieków przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

§ 15. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym 
i przyłączem kanalizacyjnym. 

Rozdział 6. 
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych 

§ 16. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest możliwy w przypadku: 

1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego; 

2) posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

2. Za spełnienie dostępu do usług wodociągowych uznaje się jeżeli: 

1) ilość dostarczanej wody nie spowoduje przekroczenia maksymalnych dobowych zdolności produkcyjnych 
urządzeń wodociągowych; 

2) ilość poboru wody nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej przepustowości wodociągu. 

3. Za spełnienie warunku dostępu do usług kanalizacyjnych uznaje się jeżeli: 

1) ilość odprowadzanych ścieków nie spowoduje przekroczenia wartości projektowych przepustowości 
oczyszczalni ścieków; 

2) jakość odprowadzanych ścieków nie spowoduje przekroczenia wartości projektowego obciążenia 
oczyszczalni wyrażonej w równoważnej liczbie mieszkańców RLM; 

3) Ilość odprowadzanych ścieków nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej przepustowości kanału. 

Rozdział 7. 
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego 

przyłącza 

§ 17. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunkami przyłączenia do sieci. 

2. Określone w warunkach przyłączenia do sieci próby i odbiory częściowe oraz końcowe są 
przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (podmiotu ubiegającego się o przyłączenie 
do sieci i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego). 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza 
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające 
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

§ 18. 1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza 
kanalizacyjnego. 
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2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu, są potwierdzane przez podmiot 
ubiegający się o przyłączenie do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego w sporządzanych protokołach w formie pisemnej. 

§ 19. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego 
powinno zawierać: 

1) dane identyfikujące podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci i oznaczenie daty i symbolu/numeru 
warunków przyłączenia do sieci; 

2) termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci. 

2. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza 
kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej: 

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia); 

2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, a sposobem realizacji 
przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego; 

3) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków. 

3. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są dokumenty wskazane w warunkach przyłączenia do 
sieci. 

Rozdział 8. 
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów 

dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków 

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług 
o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty 
z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować 
odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach 
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może 
o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody 
i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. 

§ 21. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, 
w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie 
internetowej. 

Rozdział 9. 
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji 

dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody 
i odprowadzaniu ścieków 

§ 22. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej 
siedzibie oraz na swojej stronie internetowej: 

1) informację o aktualnie obowiązujących taryfach cen i stawek opłat obowiązujących 
na terenie gminy; 

2) ujednolicony tekst Regulaminu; 

3) ujednolicony tekst ustawy. 

§ 23. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane na wniosek złożony przez odbiorcę 
usług do udzielania wszelkich informacji dotyczących: 
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1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy; 

2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej; 

3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków; 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych; 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela informacji wskazanych w ust. 1 za pośrednictwem 
telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 
3 dni od daty wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosku. 

3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji jest wyrażony w formie pisemnej, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być jej 
udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2. 

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy 
wskazane w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed upływem tych terminów informuje 
o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin 
ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 24. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zwolnione z obowiązku uprzedniego lub 
wcześniejszego informowania o przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków 
w sytuacjach nagłych, w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia awarii i konieczności jej usunięcia; 

2) wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związanego z funkcjonowaniem 
sieci; 

3) działania siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług; 

4) zagrożenia prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków. 

§ 25. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty. 

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej na 
adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stronie internetowej. 

3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić 
okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające 
jej rozpatrzenie. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić 
pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za 
którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Rozdział 10. 
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe 

§ 26. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

§ 27. Jednostki ochrony przeciwpożarowej zobowiązane są do: 

1) prowadzenia bieżącej ewidencji miejsc, w których została pobrana woda, daty poboru oraz ilości pobranej 
wody z urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 

2) składania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w terminie 5 dni po upływie kwartału, 
kwartalnych sprawozdań dotyczących miejsc, w których została pobrana woda, daty poboru oraz ilości 
pobranej wody z urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
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UCHWAŁA NR XXVI/.../21 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Grodków w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/209/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 lutego 2021 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

  

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/.../21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Grodków, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej oraz kryteria, 
jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Grodków; 

4) najniższej emeryturze – należy przez to najniższą emeryturę brutto ogłaszaną przez Prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązującą w dniu 
składania wniosku; 

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrz Grodkowa; 

6) Komisji – należy przez to rozumieć Społeczną Komisję Mieszkaniową, powołaną przez Burmistrza; 

7) członkach wspólnoty samorządowej Gminy – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie 
Gminy Grodków z zamiarem stałego pobytu (centralizujące swoje potrzeby życiowe i prowadzące  na tym 
terenie gospodarstwo domowe), który może być wykazywany w szczególności zaświadczeniami, 
poświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zamiar stałego pobytu; 

8) liście zakwalifikowanych – należy przez to rozumieć listę osób zakwalifikowanych do najmu lokalu, które 
złożyły wniosek o przydział lokalu i spełniły kryteria określone w uchwale bądź uzyskały prawo do lokalu 
na mocy wyroku sądu; 

9) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, którego definicja została określona w art. 3 ust.3 ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych; 

10) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w art.4 
ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

§ 3. 1. Mieszkaniowy zasób gminy Grodków tworzą lokale znajdujące się w budynkach stanowiących 
własność i współwłasność Gminy. 

2. Gmina Grodków może wynajmować lokale od innych właścicieli w celu podnajmowania ich osobom 
spełniającym kryteria określone w uchwale. 

§ 4. Burmistrz wyodrębnia z mieszkaniowego zasobu Gminy pomieszczenia tymczasowe. 

§ 5. 1. Najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodków mogą zostać 
osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: 

1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy; 

2) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych; 

3) spełniają kryterium dochodowe określone w uchwale. 

2. Warunki określone w ust. 1 nie dotyczą osób, które: 
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1) na mocy prawomocnego wyroku sądowego nabyły uprawnienia do najmu socjalnego lokalu lub 
pomieszczenia tymczasowego (zamiennego); 

2) opuszczając Dom Dziecka, inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą w związku 
z uzyskaniem pełnoletności  i są pełnymi sierotami, bądź nie mają możliwości powrotu do rodziny, a przed 
umieszczeniem w placówce zamieszkiwały na terenie Gminy. 

§ 6. Umowę najmu socjalnego lokalu zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok. Umowa najmu 
może być przedłużona jeżeli wnioskodawca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy. 

§ 7. O oddaniu lokalu w najem decyduje Burmistrz, kierując się zasadami wynikającymi z niniejszej 
uchwały. 

§ 8. Lokal może być wynajęty tylko osobie znajdującej się na liście zakwalifikowanych do wynajmu 
i spełniającej w dniu podejmowania decyzji warunki określone w § 5. 

Rozdział 2. 
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na 

czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego 
uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu 

§ 9. 1. Oddanie w najem lub podnajem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz 
osoby, jeżeli średni miesięczny dochód przysługujący na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 

1) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym; 

2) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym. 

2. Oddanie w najem socjalny lokalu na czas oznaczony może nastąpić na rzecz osoby, jeżeli średni 
miesięczny dochód przysługujący na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 

1) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym; 

2) 50% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym. 

§ 10. 1. Ustala się wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek 
czynszu w przypadku, gdy średni miesięczny dochód przysługujący na jednego członka gospodarstwa 
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza kwoty: 

1) 110% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym – co skutkuje obniżeniem czynszu o 10 %; 

2) 80% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym – co skutkuje obniżeniem czynszu o 10 %. 

2. Obniżki czynszu udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. 

3. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu zobowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości 
dochodów wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego. 

4. Decyzję w sprawie obniżki czynszu o której mowa w ust. 1 podejmuje Burmistrz na wniosek najemcy 
lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy. 

5. Informacja o przyznaniu obniżki czynszu lub odmowie przyznania obniżki czynszu udzielana jest 
wnioskodawcy na piśmie. 

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku obniżka udzielana jest od 1 dnia miesiąca następującego 
po złożeniu wniosku. 

7. Obniżka czynszu, o której mowa w ust.1 nie dotyczy najmu socjalnego lokalu, najmu pomieszczeń 
tymczasowych oraz lokali zajmowanych bezumownie. 

Rozdział 3. 
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy 

§ 11. 1. Wnioskodawca pozostaje w trudnych warunkach mieszkaniowych jeżeli spełnia jeden z poniższych 
warunków: 
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1) zamieszkuje w lokalu, w którym powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu 
na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi mniej niż 12 m2 powierzchni ogólnej; 

2) mieszka w schronisku lub noclegowni bądź jest osobą bezdomną przebywającą na terenie Gminy, która 
ostatnie stałe zameldowanie posiadała w gminie; 

3) opuścił zakład karny i nie posiada prawa powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania, a ostatnie stałe 
miejsce zamieszkania posiadał w gminie; 

4) zamieszkuje w lokalu, który z powodów technicznych nie nadaje się na stały pobyt ludzi. 

Rozdział 4. 
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas 

nieoznaczony i umowy  najmu lokalu socjalnego 

§ 12. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, 
wskazanym w § 5 ust.1, które: 

1) opuszczają Dom Dziecka, inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą w związku 
z uzyskaniem pełnoletności i są pełnymi sierotami, bądź nie mają możliwości powrotu do rodziny, a przed 
umieszczeniem w placówce zamieszkiwały na terenie gminy; 

2) utraciły mieszkanie na skutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego; 

3) zamieszkują w gospodarstwach domowych z osobą niepełnosprawną z orzeczonym przez zespół do spraw 
orzekania o niepełnosprawności znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu trudności w poruszaniu 
się, a dalsze przebywanie w zajmowanym lokalu nie jest możliwe z uwagi na szczególną sytuację rodzinną 
lub warunki zamieszkiwania niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

4) zajmują lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, lokale o złym stanie technicznym 
nienadające się na stały pobyt ludzi, w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu 
zagrożenia życia lub mienia; 

5) utworzyły lokal mieszkalny poprzez nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń 
niemieszkalnych na podstawie pozwolenia uzyskanego w trybie odrębnych przepisów w obiektach 
budowlanych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy; 

6) są uprawnione do lokalu zamiennego na podstawie orzeczenia sądowego lub przepisów ustawy. 

§ 13. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które: 

1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądu; 

2) opuszczają Dom Dziecka, inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą w związku 
z uzyskaniem pełnoletności i są pełnymi sierotami, bądź nie mają możliwości powrotu do rodziny, a przed 
umieszczeniem w placówce zamieszkiwały na terenie gminy; 

3) utraciły mieszkanie na skutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego; 

4) są bezdomne lub zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na pobyt ludzi ale ostatni meldunek 
mieli na terenie gminy Grodków. 

Rozdział 5. 
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz 

zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych 
zasobach 

§ 14. 1. Zamiany lokali można dokonywać w ramach lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy oraz pomiędzy najemcami lokali należącymi do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych 
zasobach zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Grodków, po uzyskaniu pisemnej zgody 
Burmistrza. 

2. Zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę lokalu, którego właścicielem jest gmina Grodków na lokal 
stanowiący odrębny przedmiot własności wymaga przeniesienia własności. 

3. Na wniosek najemcy lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, Burmistrz może 
wyrazić zgodę na zamianę jego lokalu na inny wolny lokal z tego zasobu. 
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4. Najemca oraz pełnoletnie osoby wspólnie z nim zamieszkujące, uprawnione do zajmowania lokali, 
wyrażają zgodę na zamianę lokali. 

5. Zamiana lokalu następuje na wspólny wniosek najemców lokali, które mają podlegać zamianie, a w 
przypadku, o którym mowa w ust.3, na wniosek najemcy ubiegającego się o zamianę. 

6. Burmistrz może wyrazić zgodę na zamianę lokalu po zasięgnięciu opinii Komisji i przeprowadzeniu 
wizji w miejscu zamieszkania wnioskodawców. 

7. Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę lokali oprócz wniosku, o którym mowa w ust. 5 jest spełnienie 
łącznie niżej wymienionych warunków: 

1) brak zaległości z tytułu za używanie lokalu (czynsz oraz opłaty niezależne od właściciela), a także za 
odpady komunalne; 

2) posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, podlegającego zamianie; 

3) oddanie lokalu do zamiany w stanie nadającym się do natychmiastowego zamieszkania. 

8. Zamiana lokali mieszkalnych o niskim standardzie na lokale mieszkalne o wyższym standardzie jest 
możliwa tylko w przypadku, gdy najemca zamieszkujący w lokalu o niskim standardzie posiada dochody 
pozwalające na utrzymanie lokalu mieszkalnego o wyższym standardzie. 

9. W wyniku zamiany, o których mowa w ust. 1, w żadnym z lokali będących przedmiotem zamiany 
nie może przypadać na 1 członka gospodarstwa domowego mniej niż 12 m2. 

10. Zmiana lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy następuje poprzez rozwiązanie 
dotychczas obowiązujących umów, podpisanie protokołów zdawczo- odbiorczych, zawarcie nowych umów 
najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich protokołem zdawczo-odbiorczym. 

§ 15. W celu ułatwienia najemcom pozyskania lokalu do zamiany wzajemnej tworzy się bazę ofert lokali do 
zamiany. 

Rozdział 6. 
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem 

socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 

§ 16. Społeczną kontrolę trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony, 
najem socjalny lokali oraz zamianę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków 
sprawuje Komisja. 

§ 17. 1 Osoba zainteresowana zawarciem umowy najmu  lokalu z zasobu gminy składa w Urzędzie 
Miejskim w Grodkowie stosowny wniosek, który jest weryfikowany pod względem formalnym i w oparciu 
o kryteria wynikające z niniejszej uchwały. 

2. Wnioskodawca wskazuje we wniosku osoby zamieszkujące razem z nim w obecnie zajmowanym lokalu 
oraz osoby, które będą zamieszkiwać wraz z wnioskodawcą w wynajętym lokalu tworząc wspólne 
gospodarstwo domowe. 

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące danych w nim zawartych, w szczególności o sytuacji 
mieszkaniowej i materialnej wnioskodawcy oraz wszystkich członków gospodarstwa domowego. 

4. W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w termie 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania. Wniosek nie uzupełniony pozostaje bez rozpatrzenia. 

5. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawcy będą pisemnie informowani przez Burmistrza w okresie 
nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego. 

6. Komisja dokonuje oceny warunków socjalno-mieszkaniowych osób wnioskujących oraz objętych 
wnioskiem, którzy spełniają warunki formalne do ubiegania się o lokal  na podstawie zebranych dokumentów, 
protokołów z wizji lokalnej oraz danych pozyskanych od innych instytucji, w tym między innymi z placówek 
opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

§ 18. 1. W terminie do końca grudnia każdego roku, Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji ustala listy 
osób zakwalifikowanych w roku następnym do zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony oraz najmu 
socjalnego lokalu w kolejności wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego. 
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2. Listy, o których mowa zawierają imię i nazwisko wnioskodawcy i są podawane do publicznej 
wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodkowie. 

3. Burmistrz w trakcie roku kalendarzowego aktualizuje listy osób zakwalifikowanych w oparciu 
o składane wnioski. 

§ 19. 1. Osoby zakwalifikowane na listę, z którymi nie zawarto w danym roku kalendarzowym umowy 
najmu lub podnajmu na czas oznaczony albo najmu socjalnego lokalu, zachowują to prawo, jeżeli nadal 
spełniają kryteria określone w niniejszej uchwale. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 winny składać corocznie w terminie do 30 listopada każdego roku 
kalendarzowego uaktualnione wnioski w celu ponownej weryfikacji ich sytuacji mieszkaniowej i materialnej 
oraz każdorazowo informować o zmianie swojego adresu zamieszkania. 

3. Na podstawie uaktualnionych wniosków przeprowadza się, w terminie do końca grudnia każdego roku 
kalendarzowego, weryfikację list, o których mowa w § 18 ust.1. 

4. Nie złożenie uaktualnionego wniosku w terminie określonym w ust. 2 powoduje skreślenie z listy osób 
zakwalifikowanych. 

5. W przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę kryteriów określonych w uchwale po uzyskaniu opinii 
Komisji, Burmistrz  podejmuje decyzję o skreśleniu wnioskodawcy z listy zakwalifikowanych do najmu lokalu 
odpowiednio na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu. 

§ 20. Skreślenie następuje również w przypadku gdy: 

a) ustalono, że dane zawarte we wniosku o przydział mieszkania są nieprawdziwe; 

b) ustalono, że wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie Gminy Grodków; 

c) wnioskodawca na wezwanie nie uaktualnił informacji zawartych we wniosku. 

§ 21. 1. Burmistrz Grodkowa zawiadamia osobę zainteresowaną na piśmie o skreśleniu z listy osób 
zakwalifikowanych do najmu lokali. 

2. Osoby skreślone z listy mogą w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu wystąpić do 
Burmistrza z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku i zachowują prawo do powtórnego ubiegania się 
o umieszczenie na liście, zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale. 

§ 22. 1. Decyzję o przydziale wolnego lokalu podejmuje Burmistrz, po zapoznaniu się z całością 
dokumentacji. 

2. Propozycje lokali do wynajęcia przedkładane są wnioskodawcy na piśmie. 

3. Wnioskodawca, który otrzymał propozycję, o której mowa w ust. 2 obowiązany jest poinformować 
pisemnie Burmistrza o przyjęciu lub niezaakceptowaniu propozycji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 

4. Wnioskodawca, który przyjął propozycję, o której mowa w ust. 2 zobowiązany jest do zaktualizowania 
danych zawartych we wniosku poprzez złożenie odpowiedniego formularza. 

5. Osoby, które po aktualizacji danych nie spełniają warunków zawartych w niniejszej uchwale zostają 
skreślone z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali. 

§ 23. Osoby, z którymi zostały rozwiązane umowy najmu lokalu z uwagi na zaległości czynszowe mogą 
ponownie wstąpić w stosunek najmu pod warunkiem, że: 

1) dokonały całkowitej spłaty zadłużenia wraz z kosztami poniesionymi w związku z dochodzeniem zaległych 
należności ; 

2) spełniają kryteria określone w §5; 

3) stale zamieszkują w lokalu; 

4) regularnie opłacają bieżący czynsz. 

§ 24. Jeżeli najemca lokalu socjalnego utracił prawo do przedłużenia umowy najmu na zajmowany lokal, ze 
względu na przekroczenie kryterium dochodowego Burmistrz na wniosek najemcy może wyrazić zgodę na 
zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego określonego 
w uchwale. 
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Rozdział 7. 

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę 
lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy 

§ 25. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem 
nie wstąpiły po śmierci najemcy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, zobowiązane są  opróżnić, 
opuścić i wydać lokal w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. W przypadku nieopuszczenia lokalu wszczyna 
się działania zmierzające do przymusowego opróżnienia lokalu i naliczenia roszczeń odszkodowawczych. 

§ 26. 1.W razie opuszczenia lokalu przez najemcę lub śmierci najemcy osoby bliskie najemcy, tj. wstępni, 
zstępni oraz rodzeństwo, które pozostały w opuszczonym lokalu mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu 
tego lokalu, jeżeli spełniają kryteria dochodowe określone niniejszą uchwałą. 

2. Zasady określone w ust 1 mają zastosowanie także do byłego współmałżonka, nie będącego 
współwłaścicielem lokalu. 

§ 27. W przypadku gdy lokal obciążony jest zaległościami z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych, 
warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie spłaty całego zadłużenia czynszowego wraz z odsetkami. 

Rozdział 8. 
Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych 

§ 28. 1. Przy wskazywaniu lokalu niepełnosprawnemu wnioskodawcy należy uwzględnić rzeczywiste 
potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności, w oparciu o treść przedłożonego przez wnioskodawcę 
orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół orzekania do spraw niepełnosprawności. 

2. Lokale wskazywane do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne powinny zapewniać im możliwość 
należytego dostępu do lokalu, swobodnego poruszania się po nim i znajdować się w miarę możliwości na 
parterze budynku w przypadku osób z orzeczonym  znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu 
poruszania się. 

Rozdział 9. 

Zasady przeznaczania lokali na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

§ 29. 1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być przeznaczone na 
realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 1876 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2020, poz. 821.). 

2. W mieszkaniach, o których mowa w ust. 1, mogą przebywać osoby pełnoletnie, które ze względu na 
trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym życiu, ale 
nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. 

3. Wydzielenie z zasobu mieszkaniowego gminy lokali przeznaczonych na realizację zadań, o których 
mowa w ust. 1, a także uchylenie ich statusu następuje w formie zarządzenia Burmistrza Grodkowa. 

4. Lokale mogą być przekazywane do używania na czas nieoznaczony lub oznaczony na pisemny 
i umotywowany wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie lub organizacji pozarządowej działającej 
w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej. 

5. Wyznaczanie osób, które będą używać mieszkań, o których mowa w ust. 1 następuje przez jednostkę 
i organizacje, o których mowa w ust. 4, w oparciu o istniejące przepisy prawa, regulujące zasady przydziału 
tych mieszkań. 

Rozdział 10. 
Postanowienia  końcowe 

§ 30. Wnioski o przydział lub zamianę mieszkania złożone i nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie 
niniejszej uchwały podlegają weryfikacji według zasad określonych w niniejszej uchwale.
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXVI/...../21 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 7130 i poz. 1378 ) oraz art. 15p w związku z art. 15 zzzh ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.1)) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od 
nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w zakresie gruntów, budynków i budowli, które związane 
są z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą polegająca zgodnie z Klasyfikacją Polskiej Działalności 
Gospodarczej (PKD) na: 

1) prowadzeniu hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (ujęte w PKD w podklasie 55.10.Z); 

2) prowadzeniu restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (ujęte w PKD w podklasie 56.10.A); 

3) prowadzeniu pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (ujęte w PKD w podklasie 56.29.Z); 

4) prowadzeniu działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujęte w PKD dziale 93.0). 

§ 2. Zwalnia się w 50% od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), 
będących podatnikami podatku od nieruchomości, u których w związku z negatywnymi konsekwencjami 
ekonomicznymi z powodu COVID-19 nastąpił nie mniejszy niż 30% spadek przychodów do analogicznego 
miesiąca roku 2019. 

§ 3. Zwolnienie o którym mowa w § 1 i 2 dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, 
maj, czerwiec 2021 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju, czerwcu 2021 r. 

§ 4. Zwolnienie o którym mowa w § 1 i 2 stanowi pomoc publiczną, mająca na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji 
Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 (Dz. Urz UE 91 I z 20.03.2020 ze zm.). 

§ 5. Przedsiebiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy: 

1) wynikającej z §1 niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od 
nieruchomości lub informacji o nieruchomościach formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego 
załącznik nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29  marca 2010 roku w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie ( Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 312 ze zm.)2); 

2) wynikającej z § 2 niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od 
nieruchomości lub informacji o nieruchomościach formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu 
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego 
załącznik nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu 
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informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie ( Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 312 ze zm.) oraz oświadczenia o spadku przychodów 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 6. Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach wraz 
z załącznikami, o których mowa w § 5 uchwały należy dokonać nie później niż do dnia 30 września 2021 r. 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2021 roku. 

 

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) poz.1639, poz.2112, poz.2123, poz.2157, poz.2255, poz.2275, poz.2320, poz.2327, poz.2338, poz.2361,   poz.2401;   

z 2021 r.   poz.11,   poz.159,   poz.180), 
2) Dz. U z 2010r. Nr 254 poz. 1704, z 2016r. poz. 238 z 2020 r.poz. 1338 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/...../21 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

Oświadczenie przedsiębiorcy o spadku przychodów 

1) Nazwa (firma) podmiotu lub imię i nazwisko 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

2) Pełny adres siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, mail 
firmowy 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

3) Imię i nazwisko, stanowisko,  nr telefonu i mail osoby odpowiedzialnej ze strony podmiotu za sprawy 
dotyczące niniejszego zgłoszenia, która będzie upoważniona do kontaktów z Urzędem Miasta w Grodkowie 
(pełnomocnictwo) 

....................................................................... 

....................................................................... 

4) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu (dotyczy osób prawnych) 

....................................................................... 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

........................................................................................ 

Tabela obrazująca spadek przychodów   za alogiczne miesiące roku 2019 i 2021 

wybrany miesiąc  kwota przychodów za 
2019 rok  

kwota przychodów za 
2021 rok  

% spadku przychodów  

    

................................................................................... 

data i podpis podatnika z podaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska lub podpis osoby upoważnionej 

*W przypadku działania przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo na wzorze PPS-1
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXVI/...../21 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

Na podstawie art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1123 ze zm1).) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz.713 i poz. 1378)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazać na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe z budżetu 
Gminy Grodków na 2021r. w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu samochodu dla specjalistycznej grupy poszukiwawczo - ratowniczej. 

§ 2. Warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w § 1 zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Grodków a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) Dz.U. z 2019 r. poz. 2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, Dz.U. z 2020 r. poz. 1610) 
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