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odpadami dla danego województwa. 

§ 3. Wymagania, jakie powinien spełniać przed-
siębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie 
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
gminy Olsztyn: 

1. wymagania odnośnie do bazy transportowej:
1)  posiadanie dopuszczonej do użytkowania 

bazy transportowej, 
2)  baza transportowa powinna posiadać: 
a)  zabezpieczenie przed dostępem osób trze-

cich, 
b)  wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów 

asenizacyjnych o szczelnej nawierzchni z odpro-
wadzeniem wód deszczowych, 

c)  zaplecze socjalne oraz w przypadku wykony-
wania napraw, konserwacji i remontów pojazdów 
we własnym zakresie posiadać zaplecze techniczne 
umożliwiające wykonanie tych prac, 

3)  posiadanie bazy transportowej należy udo-
kumentować poprzez przedłożenie aktualnego 
wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, 
umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytko-
wania itp. 

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze 
świadczonymi usługami:

1)  pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wy-
magania techniczne, określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) 

2)  pojazdy asenizacyjne muszą być utrzymy-
wane w należytej czystości oraz w odpowiednim 
stanie estetycznym, 

3)  posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji 
pojazdów lub umowy z podmiotem świadczącym 
takie usługi, 

4)  dopełnienie warunków technicznych dla 
miejsc postoju i mycia pojazdów, tak aby ich usytu-

owanie nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich 
ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało 
zagrożenia higienicznego i sanitarnego, 

5)  po zakończeniu działalności pozostawienie 
ternu bazy transportowej w odpowiednim stanie 
porządkowym, sanitarnym i niezagrażającym śro-
dowisku, 

6)  pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych powinny posiadać oznakowanie 
określające adres i nazwę firmy lub „logo” umoż-
liwiające identyfikację przedsiębiorcy.

§ 4. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości 
ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu 
gminy Olsztyn jest Oczyszczalnia ścieków w Olsz-
tynie przy ul. Storczykowej 20. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Olsztyn. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego. 

§ 7. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomo-
ści w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Olsztyn oraz w formie pisemnej na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olsztyn. 

Przewodniczący Rady 
Gminy Olsztyn

Janusz Konieczny

Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wo-
jewoda Śląski stwierdził nieważność części ww. 
uchwały zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym 
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UCHWAŁA NR XLI/12/2010
RADY GMINY RĘDZINY

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia, 
mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej

Art. 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, ust. 2 pkt 3, art. 47 
ust. 3, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1, art. 96 ust. 2 i 
4 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 
1362 – j.t.) uchwala się, co następuje 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponosze-
nia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 
mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwen-
cji kryzysowej zgodnie z załącznikiem niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Rędziny. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Knol

Załącznik
do Uchwały Nr XLI/12/2010

Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 marca 2010 r.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY
PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT 

W OŚRODKACH WSPARCIA, 
MIESZKANIACH CHRONIONYCH 

ORAZ OŚRODKACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

§ 1. Użyte w uchwale określenia ozna-
czają: 1) GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rędzinach 2) placówka – ośrodek 
wsparcia, mieszkanie chronione, ośrodek inter-
wencji kryzysowej 3) odpłatność – kwota średniej 
miesięcznej opłaty za pobyt jednej osoby w pla-
cówce, uwzględniająca przyznany zakres usług 
4) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe 
osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgod-
nie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 
o pomocy społecznej 

§ 2. Pobyt osoby skierowanej do placówki jest 
odpłatny. Gmina Rędziny pokrywa część kosztów, 
stanowiących różnicę pomiędzy średnim miesięcz-
nym kosztem utrzymania w placówce a opłatą 
uiszczaną przez osobę przebywającą w placówce. 

§ 3. Skierowanie do placówki i ustalenie wyso-
kości opłaty za pobyt w niej odbywa się w drodze 
decyzji administracyjnej wydanej przez Kierow-
nika GOPS, w uzgodnieniu z osobą skierowaną, 
na podstawie wniosku osoby zainteresowanej 
lub jej przedstawiciela ustawowego, rodzinnego 
wywiadu środowiskowego przeprowadzonego 
w miejscu zamieszkania osoby kierowanej oraz 
zaświadczeń potwierdzających wysokość osiąga-
nego dochodu. 

§ 4. Skierowani nie ponoszą opłat za pobyt 
w placówkach, jeśli dochód na osobę w rodzinie 
lub dochód osoby samotnie gospodarującej, nie 
przekracza kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 5. Ustala się szczegółowe zasady odpłatności, 
ponoszone przez osoby przebywające w placówkach 
zgodnie z tabelą: Wysokość przekroczenia kryterium 
dochodowego osoby samotnej i osoby w rodzinie 
w % Wysokość odpłatności miesięcznie ustalona jako 
% kosztów utrzymania do 100% bezpłatnie powyżej 
100% - 120% - 20% powyżej 120% - 140% - 30% po-
wyżej 140% - 160% - 40% powyżej 160% - 50% 

§ 6. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłat-
ności można zwolnić na ich wniosek częściowo 
lub całkowicie z tej opłaty jeżeli: - ponoszą odpłat-
ność za pobyt innych członków rodziny w domu 
pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innej 
placówce, - występują uzasadnione okoliczności, 
w szczególności długotrwała choroba, bezrobocie, 
niepełnosprawność, śmierć najbliższego członka 
rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęsk 
żywiołowych lub innych zdarzeń losowych, - osoba 
zobowiązana do ponoszenia odpłatności jest w cią-
ży lub samotnie wychowuje dziecko. 

§ 7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, 
jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone 
świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla 
osoby nadmierne obciążenie lub niweczyłoby 
skutki udzielanej pomocy, Kierownik GOPS, na 
wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawi-
ciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby 
zainteresowanej lub pracownika socjalnego może 
odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

§ 8. Wysokość opłat oraz organizację po-
szczególnych placówek określają ich statuty lub 
regulaminy organizacyjne.

Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wo-
jewoda Śląski stwierdził nieważność części ww. 
uchwały zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym 
Nr NP/II/0911/145/10 
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UCHWAŁA NR XLII/491/2010
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Powstańców Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1  
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami) art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy 


