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2568 
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2005 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Chocianów, Ciepł owody, Dobromierz, 
Gaworzyce, G ądkowice, Gr ębocice, Kamieniec Z ąbkowicki, K ąty Wrocław-
skie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotla, Łag iewniki, Marciszów, Mieroszów, 
Międzybórz, Mi ędzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pie ńsk, Polkowice, 
Prochowice, Prusice, Przemków, Radwanice, Ruszów, Skok owa, Sobótka, 
Stanowice,  Sułów,  Środa Śląska, Święta Katarzyna,  Zagrodno,  Zawidów,  

Ziębice 

 Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 
2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703) 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wyznacza się aglomerację Chocianów  połoŜoną na 
terenie powiatu polkowickiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Chocianów, gmina 
Chocianów. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości: 
1) z terenu gminy Chocianów: Brunów, Chocianowiec, 

Jabłonów, Michałów, Parchów, Ogrodzisko, Pogo-
rzeliska, Raków, Szklary Dolne, Trzmielów, śabice, 
Trzebnice oraz Chocianów, 

2) z terenu gminy Przemków: Jakubowo, Węgielin, 
Jędrzychówek, Łąkociny, Wilkocin oraz Wysoka, 

3) z terenu gminy Radwanice: Nowa Kuźnia oraz 
Teodorów. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 14 200. 

§ 2 

1. Wyznacza się aglomerację Ciepłowody  połoŜoną na 
terenie powiatu ząbkowickiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Dobrzenice, gmina 
Ciepłowody. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Ciepłowody: 
Dobrzenice oraz Ciepłowody. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2900. 

§ 3 

1. Wyznacza się aglomerację Dobromierz  połoŜoną na 
terenie powiatu świdnickiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Dobromierz, gmina Do-
bromierz. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Dobromierz: 
Jaskulin, Serwinów, Pietrzyków, Bronówek, Szyma-
nów, Sidłkowice oraz Dobromierz. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2000. 

§ 4 

1. Wyznacza się aglomerację Gaworzyce  połoŜoną na 
terenie powiatu polkowickiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Koźlice, gmina 
Gaworzyce. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Gaworzyce: 
Mieszków, Koźlice, Dzików, Kłobuczyn oraz Gaworzy-
ce. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2600. 

§ 5 

1. Wyznacza się aglomerację Gądkowice  połoŜoną na 
terenie powiatu milickiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Gądkowice, gmina Mi-
licz. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Milicz: Po-
tasznia – Bracław, Wrocławice, Kolęda, Bartniki, 
Wodników Górny, Latkowa, Ostrowąsy, Wziąchowo 
Wielkie, Wziąchowo Małe, Tworzymirki Górne, Two-
rzymirki Dolne oraz Gądkowice. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2500. 

§ 6 

1. Wyznacza się aglomerację Grębocice  połoŜoną na 
terenie powiatu polkowickiego z oczyszczalnią ście-
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ków zlokalizowaną w miejscowości Grębocice, gmina 
Grębocice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Grębocice: 
Retków, Bucze, Obiszówek, Szymocin, śabice, Rze-
czyca, Trzęsów, Kwielice, Obiszów, Wilczyn, Świnino, 
DuŜa Wólka, Bieńków, Stara Rzeka, Wysoka Cerkiew, 
Proszyce, Grodziszcze, Krzydłowice, Proszówek, Ogo-
rzelec, Kolonia śabice oraz Grębocice. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 5500. 

§ 7 

1. Wyznacza się aglomerację Kamieniec Z ąbkowicki  
połoŜoną na terenie powiatu ząbkowickiego 
z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowo-
ści Kamieniec Ząbkowicki, gmina Kamieniec Ząbko-
wicki. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 7 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Kamieniec 
Ząbkowicki: Byczeń, Chałupki, Doboszowice, Mroko-
cin, OŜary, Pomianów Górny, Sławęcin, Sosnowa, 
Śrem, Starczów, Suszka, Topola oraz Kamieniec Ząb-
kowicki. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 8800. 

§ 8 

1. Wyznacza się aglomerację Kąty Wrocławskie  poło-
Ŝoną na terenie powiatu wrocławskiego z oczyszczal-
nią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wszemiło-
wice – Jurczyce, gmina Kąty Wrocławskie. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 8 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Kąty Wro-
cławskie: Sadowice, Sadków, Jurczyce, Krzeptów, 
Smolec, Rybnica, Sośnica, Pietrzykowice, Baranowice 
– BliŜ, Samotór, Skałka, Kębłowice, Małkowice, Rom-
nów, Bogdaszowice, Wszemiłowice oraz Kąty Wro-
cławskie. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 13 600. 

§ 9 

1. Wyznacza się aglomerację Kobierzyce  połoŜoną na 
terenie powiatu wrocławskiego z dwiema oczyszczal-
niami ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach 
Kobierzyce i Pustków śurawski, gmina Kobierzyce. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Kobierzyce: 
Małuszów, śerniki Małe, Racławice, Chrzanów, Ma-
gnice, Księginice, KrzyŜowice, Nowiny, Bąki, Króliko-
wice, Pełczyce, Kuklice, Szczepankowice, Budziszów, 
Pustków Wilczkowski, Tyniec nad ŚlęŜą i Kobierzyce 

podłączone do oczyszczalni w Kobierzycach oraz 
Owsianka, śurawice, Wierzbice, Solna, Cieszyce, Ro-
lantowice, Dobkowice, Damianowice, Jaszowice i 
Pustków śurawski podłączone do oczyszczalni w 
Pustkowie śurawskim.. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 8200. 

§ 10 

1. Wyznacza się aglomerację Kondratowice  połoŜoną 
na terenie powiatu strzelińskiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Kondratowice, 
gmina Kondratowice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 10 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Kondratowi-
ce: Prusy, Rakowice, Księginice Wielkie, Górka So-
bocka, Gołostowice, Karczyn, Białobrzezie oraz Kon-
dratowice. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2900. 

§ 11 

1. Wyznacza się aglomerację Kotla  połoŜoną na terenie 
powiatu głogowskiego z oczyszczalnią ścieków zloka-
lizowaną w miejscowości Kotla, gmina Kotla. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 11 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Kotla: Kozie 
Doły, Chociemyśl, Moszowice, Sobczyce, Krzekotó-
wek, Głogówko oraz Kotla. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 3300. 

§ 12 

1. Wyznacza się aglomerację Łagiewniki  połoŜoną na 
terenie powiatu dzierŜoniowskiego z dwiema oczysz-
czalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowo-
ściach Łagiewniki i Sokolniki, gmina Łagiewniki. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 12 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Łagiewniki: 
Radzików, Mniowice, Sieniawka, Ratajno, Ligota Wiel-
ka, Przystronie, Sienice, Łagiewniki podłączone do 
oczyszczalni w Łagiewnikach oraz Sokolniki i Oleszna 
podłączone do oczyszczlani w Sokolnikach. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 6500. 

§ 13 

1. Wyznacza się aglomerację Marciszów  połoŜoną na 
terenie powiatu kamiennogórskiego z oczyszczalnią 
ścieków zlokalizowaną w miejscowości Marciszów, 
gmina Marciszów. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 13 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Marciszów: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11861  – Poz. 2568 

Wieściszowice, Ciechanowice, Pustelnik oraz Marci-
szów. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 3700. 

§ 14 

1. Wyznacza się aglomerację Mieroszów  połoŜoną na 
terenie powiatu wałbrzyskiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Golińsk, gmina 
Mieroszów. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 14 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Mieroszów: 
Sokołowisko, Kowalowa, Golińsk oraz Mieroszów. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 10 700. 

§ 15 

1. Wyznacza się aglomerację Międzybórz  połoŜoną na 
terenie powiatu oleśnickiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Międzybórz, gmina 
Międzybórz. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 15 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Międzybórz: 
Klonów, Kraszów, Ose oraz Międzybórz. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 8400. 

§ 16 

1. Wyznacza się aglomerację Międzylesie  połoŜoną na 
terenie powiatu kłodzkiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Międzylesie, gmina 
Międzylesie. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 16 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi 
miejscowość Międzylesie. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2800. 

§ 17 

1. Wyznacza się aglomerację Milicz  połoŜoną na terenie 
powiatu milickiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizo-
waną w miejscowości Milicz, gmina Milicz. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 17 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Milicz: Go-
gołowice, Stawiec, Świętoszyn, Sławoszowice, Ruda 
Milicka, Grabownica, Czatkowice, Niesułowice, Du-
chowo, Wałkowo, Miłochowice, Wszewilki oraz Milicz. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 39 600. 

§ 18 

1. Wyznacza się aglomerację Niechlów  połoŜoną na 
terenie powiatu górowskiego z oczyszczalnią ścieków 

zlokalizowaną w miejscowości Niechlów, gmina Nie-
chlów. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 18 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Niechlów: 
śuchlów, Naratów, Wroniniec oraz Niechlów. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2500. 

§ 19 

1. Wyznacza się aglomerację Niemcza  połoŜoną na 
terenie powiatu dzierŜoniowskiego z dwiema oczysz-
czalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowo-
ściach Niemcza oraz Przerzeczyn Zdrój, gmina Niem-
cza. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 19 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Niemcza: 
Nowa Wieś Niemczańska, Gilów, Gola DzierŜoniow-
ska, Wilków Wielki, Stasin, Wojsławice i Niemcza 
podłączone do oczyszczalni w Niemczy oraz Podlesie, 
Podlesie Górne i Przerzeczyn Zdrój podłączone do 
oczyszczalni w Przerzeczynie Zdroju.. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 7200. 

§ 20 

1. Wyznacza się aglomerację Pieńsk  połoŜoną na tere-
nie powiatu zgorzeleckiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Pieńsk, gmina Pieńsk. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 20 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Pieńsk: Bie-
lawa Dolna, Bielawa Górna, Stojanów, DłuŜyna Dolna, 
DłuŜyna Górna, Strzelno, śarki Średnie, śarki nad Ny-
są, Lasów oraz Pieńsk. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 9700. 

§ 21 

1. Wyznacza się aglomerację Polkowice  połoŜoną na 
terenie powiatu polkowickiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Polkowice, gmina 
Polkowice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 21 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Polkowice: 
Polkowice Dolne, Sobin, Jędrzychów, Biedrzychowa 
oraz Polkowice. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 39 700. 

§ 22 

1. Wyznacza się aglomerację Prochowice  połoŜoną na 
terenie powiatu legnickiego z oczyszczalnią ścieków 
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zlokalizowaną w miejscowości Prochowice, gmina 
Prochowice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 22 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Prochowice: 
Kwiatkowice, Rogów Legnicki, Kawice, Lisowice, 
Szczedrzykowice Małe, Dąbie, Szczedrzykowice, Mo-
tyczyn, Przysiółek Chwałkowice, Golanka Dolna, Mie-
rzowice, Gromadzyn oraz Prochowice. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 8800. 

§ 23 

1. Wyznacza się aglomerację Prusice  połoŜoną na tere-
nie powiatu trzebnickiego z oczyszczalnią ścieków zlo-
kalizowaną w miejscowości Piotrowice Małe, gmina 
Prusice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 23 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Prusice: Li-
gotka, Krościna Mała, Dębnica, Pietrowice Małe oraz 
Prusice. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 3200. 

§ 24 

1. Wyznacza się aglomerację Przemków  połoŜoną na 
terenie powiatu polkowickiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Przemków, gmina 
Przemków. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 24 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości: 
1) z terenu gminy Przemków: Piotrowice, Karpie, 

Szklarki, ŁęŜce, Ostaszów, Krępa, Przemków, 
2) z terenu gminy Radwanice: Nowy Dwór. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 8200. 

§ 25 

1. Wyznacza się aglomerację Radwanice  połoŜoną na 
terenie powiatu polkowickiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Radwanice, gmina 
Radwanice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 25 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Radwanice: 
Jakubów, Borów, DroŜyna, DroŜów, Przesieczna, Do-
bromil, Łagoszów Wielki, Lipin, Kłębanowice, Buczy-
na, Strogoborzyce, Sieroszowice, Ułanów oraz Rad-
wanice. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 5200. 

§ 26 

1. Wyznacza się aglomerację Ruszów  połoŜoną na te-
renie powiatu zgorzeleckiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Ruszów, gmina Węgli-
niec. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 26 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Węgliniec: 
Ruszów i Kościelna Wieś. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2200. 

§ 27 

1. Wyznacza się aglomerację Skokowa  połoŜoną na 
terenie powiatu trzebnickiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Skokowa, gmina Prusi-
ce. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 27 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Prusice: 
Piotrkowice, Pększyn, Ligota Strupińska, Borów, Bo-
rówek, Strupina, Chodlewko oraz Skokowa. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2500. 

§ 28 

1. Wyznacza się aglomerację Sobótka  połoŜoną na 
terenie powiatu wrocławskiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną w miejscowości Sobótka, gmina 
Sobótka. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 28 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Sobótka: 
Rogów Sobócki, Będkowice, Garncarsko, Mirosławice, 
Kryształowice, Księgienice Małe, Kunów, Michałowice, 
Nasławice, Okulice, Olbrachtowice, Przemiłów, Prze-
zdrowice, Ręków, Siedlakowice, Strachów, Stary Za-
mek, Strzegomiany, Świątniki, Wojnarowice, śerzu-
szyce oraz Sobótka. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 13 500. 

§ 29 

1. Wyznacza się aglomerację Stanowice  połoŜoną na 
terenie powiatu oławskiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Stanowice, gmina Oła-
wa. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 29 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Oława: 
Marcinkowice, Stanowice – Oławska Strefa Rozwoju, 
Bolechów, Drzemlikowice, Gaj Oławski, Godzinowice, 
Jaczkowice, Jankowice, Lizawice, Marszowice, Miło-
nów, Niwnik, Siecieborowice, Siedlce, Sobocisko, Za-
bardowice, Zakrzów oraz Stanowice. 
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4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 5800. 

§ 30 

1. Wyznacza się aglomerację Sułów  połoŜoną na terenie 
powiatu milickiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizo-
waną w miejscowości Sułów, gmina Milicz. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 30 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Milicz: 
Piotrkosice, Piękocin, Dunkowa, Brzezina Sułowska, 
Węgrzynów, Słączno, Sulimierz, Miłosławice, Łąki, 
Gruszeczka, Pracze, Postolin, Karminek oraz Sułów. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 2700. 

§ 31 

1. Wyznacza się aglomerację Środa Śląska  połoŜoną na 
terenie powiatu średzkiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Środa Śląska, gmina 
Środa Śląska. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 31 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Środa Ślą-
ska: Proszków, Jastrzębce, Lipnica, Ogrodnica, Świę-
te, Przedmoście, Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, 
Wojczyce, Juszczyn, Ciechów, Cesarzowice, Bukó-
wek, Wrocisławice, Szczepanów, Brodno, Rzeczyca, 
Zakrzów, Słup, Kobylniki oraz Środa Śląska. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 34 500. 

§ 32 

1. Wyznacza się aglomerację Święta Katarzyna  połoŜo-
ną na terenie powiatu wrocławskiego z oczyszczalnią 
ścieków zlokalizowaną w miejscowości Siechnice, 
gmina Święta Katarzyna. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 32 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Święta Ka-
tarzyna: Siechnice, Radwanice, Zacharzyce, Prawo-
cin, Groblice, Zębice, Grodzisków oraz Święta Kata-
rzyna. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 6700. 

§ 33 

1. Wyznacza się aglomerację Zagrono  połoŜoną na 
terenie powiatu złotoryjskiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Modlikowice, gmina 
Zagrodno. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 33 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Zagrodno: 
Modlikowice, Jadwisin, Radziechów, Olszanica, Unie-
jowice, Grodziec oraz Zagrodno. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 4600. 

§ 34 

1. Wyznacza się aglomerację Zawidów  połoŜoną na 
terenie powiatu zgorzeleckiego z oczyszczalnią ście-
ków zlokalizowaną na terenie miasta Zawidów. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 34 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi 
miasto Zawidów oraz następujące miejscowości z te-
renu gminy Zawidów: Skrzydlice i Wrociszów Górny. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 6100. 

§ 35 

1. Wyznacza się aglomerację Ziębice  połoŜoną na tere-
nie powiatu ząbkowickiego z dwiema oczyszczalniami 
ścieków zlokalizowanymi w miejscowościach Ziębice i 
Henryków, gmina Ziębice. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 1:25 
000, stanowiącej załącznik nr 35 do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzą 
następujące miejscowości z terenu gminy Ziębice: 
Biernacice, Czernczyce, Dębowiec, Krzelków, Lipa, 
Niedźwiednik, Niedźwiedź, Osina Mała, Osina Wielka, 
Rososznica, SłuŜejów, Starczówek i Ziębice podłączo-
ne do oczyszczalni w Ziębicach oraz Brukalice, Jasie-
nica, Nowy Dwór, Raczyce, Skalice, Wadochowice, 
Witostowice i Henryków podłączone do oczyszczalni w 
Henrykowie. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji, 
o której mowa w ust. 1, wynosi 17 300. 

§ 36 

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 
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Załącznik nr 2 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11870  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 3 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11871  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11872  – Poz. 2568 

Załącznik nr 4 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11873  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 5 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11874  – Poz. 2568 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11875  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 6 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11876  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11877  – Poz. 2568 

 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11878  – Poz. 2568 

 
 

 
 

Załącznik nr 7 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11879  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11880  – Poz. 2568 

 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11881  – Poz. 2568 

Załącznik nr 8 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11882  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11883  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 9 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11884  – Poz. 2568 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11885  – Poz. 2568 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11886  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 10 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11887  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 11 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11888  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11889  – Poz. 2568 

Załącznik nr 12 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11890  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11891  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 13 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11892  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 14 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11893  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11894  – Poz. 2568 

Załącznik nr 15 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11895  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 16 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11896  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 17 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11897  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11898  – Poz. 2568 

 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11899  – Poz. 2568 

Załącznik nr 18 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11900  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 19 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11901  – Poz. 2568 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11902  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 20 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11903  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11904  – Poz. 2568 

 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11905  – Poz. 2568 

 
 

 
 

Załącznik nr 21 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11906  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11907  – Poz. 2568 

 
 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11908  – Poz. 2568 

Załącznik nr 22 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11909  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11910  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 23 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11911  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 24 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11912  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11913  – Poz. 2568 

Załącznik nr 25 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11914  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11915  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 26 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11916  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 27 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11917  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11918  – Poz. 2568 

Załącznik nr 28 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11919  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11920  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11921  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11922  – Poz. 2568 

 
 
 
 

Załącznik nr 29 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11923  – Poz. 2568 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11924  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 30 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11925  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11926  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 31 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11927  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11928  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11929  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11930  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11931  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11932  – Poz. 2568 

 
Załącznik nr 32 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11933  – Poz. 2568 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11934  – Poz. 2568 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11935  – Poz. 2568 

Załącznik nr 33 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11936  – Poz. 2568 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11937  – Poz. 2568 

 
 

Załącznik nr 34 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11938  – Poz. 2568 

 

 
 

Załącznik nr 35 do rozporz ądze-
nia Wojewody Dolno śląskiego z 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11939  – Poz. 2568 

dnia 30 czerwca 2005 r. (poz. 
2568) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11940  – Poz. 2568 

 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11941  – Poz. 2568 

 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11942  – Poz. 2568 

 

 
 
 

2569 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11943  – Poz. 2569 i 2570 

z dnia 27 maja 2005 r. 

w sprawie okre ślenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) 
Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Włady-
sława  Broniewskiego  w Świebodzicach,  ul. Świd-
nicka 13,  następujące granice obwodu: 
Szkolna, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Pia-
skowa, Wąska, Młynarska, Rynek, Stefana śeromskiego, 
Strzegomska do nr 26, Aleksandra Puszkina, Plac Jana 
Pawła II, Juliusza Słowackiego, Mikołaja Kopernika, Plac 
Kościelny, Park Miejski, Krótka, Wolności, świrki i Wigu-
ry, Towarowa, Parkowa, Kolejowa, Plac Dworcowy, Świd-
nicka, Adama Mickiewicza, Browarowa, Stawowa, Zwy-
cięstwa, Spokojna, Osiedle Sudeckie, Kazimierza Puła-
skiego, Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Meta-
lowców, Heleny Modrzejewskiej, Chmielna, Marii Skło-
dowskiej-Curie, Sportowa, Wałbrzyska od nr 1 do 12, 
Biskupa Ignacego Krasickiego, Pocztowa, Aleje Lipowe. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr VII/88/99 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 
określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upły-
wie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WŁADYSŁAW GÓRA 

 
 

2570 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 maja 2005 r. 

w sprawie okre ślenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Janusza Korczaka w Świebodzicach 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Ra-
da Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza 
Korczaka  w  Świebodzicach,  ul.  Ofiar  O święcim-
skich 58,  następujące granice obwodu: 
Jeleniogórska, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kamien-
nogórska, Tęczowa, Promienna, Złota, Kwiatowa, Wrzo-
sowa, Jaśminowa, Cicha, Widna, Pogodna, Ofiar Oświę-
cimskich, Wiejska, Armii Krajowej, Rekreacyjna, Polna, 
Patronacka, Kasztanowa, Władysława Sikorskiego, Jana 
Mikulicza, Cisowa, Klonowa, Dębowa, Świerkowa, Brzo-

zowa, Spacerowa, RóŜana, Długa, Wałbrzyska od nr 14 
do 46, Leśna, Stanisława Moniuszki, Osiedle WSK, Sol-
na, Strzelecka, Zamkowa, Akacjowa, Wysoka, Zimny 
Dwór. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice. 

 

§ 3 Traci moc uchwała nr VII/89/99 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11944  – Poz. 2570 i 2571 

określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Janusza Korczaka w Świebodzicach. 
 
 
 
 
 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upły-
wie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WŁADYSŁAW GÓRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2571 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 maja 2005 r. 

w   sprawie   okre ślenia   granic   obwodu   Publicznego   Zespołu   S zkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnym i w Świebodzicach  

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Ra-
da Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się dla szkół wchodzących w skład Publicznego 
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z oddzia-
łami integracyjnymi w Świebodzicach, ul. Mieszka 
Starego 4,  następujące granice obwodu: 
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli 

Tajnego Nauczania  – Kazimierza Wielkiego, Kazi-
mierza Odnowiciela, Bolesława Chrobrego, Bolesława 
Krzywoustego, Księcia Bolka, Leszka Białego, Włady-
sława Łokietka, Mieszka Starego, Henryka Probusa, 
Piasta, Henryka PoboŜnego, Mieszka I, Bolesława II 
Śmiałego, Dąbrówki, Henryka Brodatego, Siemowita, 
3 Maja, Łączna, 11 Listopada, Ogrodowa, Przechod-
nia, Jasna, Przemysłowa.  

2. Publiczne Gimnazjum nr 2 z oddziałami integra-
cyjnymi  – Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Odnowi-
ciela, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, 
Księcia Bolka, Leszka Białego, Władysława Łokietka, 
Mieszka Starego, Henryka Probusa, Piasta, Henryka 
PoboŜnego, Mieszka I, Bolesława II Śmiałego, Dą-
brówki, Henryka Brodatego, Siemowita, 3 Maja, Łącz-
na, 11 Listopada, Ogrodowa, Przechodnia, Jasna, 
Ciernie, Wodna, Zielona, Środkowa, Graniczna, Sien-
na, Fabryczna, Boczna, Strzegomska od nr 28 do 82, 
Przemysłowa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 
określenia obwodu Publicznego Zespołu Szkół Podsta-
wowo-Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi w Gmi-
nie Świebodzice.  

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upły-
wie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WŁADYSŁAW GÓRA 
 

2572 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11945  – Poz. 2572 i 2573 

z dnia 27 maja 2005 r. 

w sprawie okre ślenia granic obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Świebodzicach 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Ra-
da Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świe-
bodzicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28,  na-
stępujące granice obwodu: 
Szkolna, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Pia-
skowa, Wąska, Młynarska, Rynek, śeromskiego, Strze-
gomska do nr 26, Aleksandra Puszkina, Plac Jana Pawła 
II, Juliusza Słowackiego, Mikołaja Kopernika, Plac Ko-
ścielny, Park Miejski, Krótka, Wolności, świrki i Wigury, 
Towarowa, Parkowa, Kolejowa, Plac Dworcowy, Świdnic-
ka, Adama Mickiewicza, Browarowa, Stawowa, Zwycię-
stwa, Spokojna, Osiedle Sudeckie, Kazimierza Pułaskie-
go, Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Metalow-
ców, Heleny Modrzejewskiej, Chmielna, Marii Skłodow-
skiej-Curie, Sportowa, Wałbrzyska, Biskupa Ignacego 
Krasickiego, Pocztowa, Aleje Lipowe, Jeleniogórska, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kamiennogórska, Tę-
czowa, Promienna, Kwiatowa, Wrzosowa, Jaśminowa, 
Cicha, Widna, Pogodna, Patronacka, Kasztanowa, Wła-
dysława Sikorskiego, Brzozowa, Spacerowa, RóŜana, 
Długa, Leśna, Stanisława Moniuszki, Osiedle WSK, Sol-
na, Strzelecka, Zamkowa, Złota, Akacjowa, Ofiar Oświę-
cimskich, Wiejska, Armii Krajowej, Rekreacyjna, Polna, 

Jana Mikulicza, Cisowa, Klonowa, Dębowa, Świerkowa, 
Zimny Dwór, Wysoka. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Świebodzice. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr VII/83/99 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 
określenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 w Świebodzicach. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie po upły-
wie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WŁADYSŁAW GÓRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2573 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 30 maja 2005 r. 

w sprawie podwy Ŝszenia wska źników procentowych wysoko ści 
dodatków mieszkaniowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

PodwyŜsza się o 20 punktów procentowych wskaźniki 
procentowe określające wysokość dodatków mieszka-

niowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych. 

§ 2 
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Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ALICJA ROSIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2574 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 30 maja 2005 r. 

w sprawie okre ślenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z 
pomocy społecznej stanowiące zadania własne gminy. 

2. Do świadczeń z pomocy społecznej, które podlegają 
zwrotowi, zalicza się: 
1) wydatki na usługi, 
2) pomoc rzeczową, 
3) zasiłki okresowe, 
4) zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. 

3. Wydatki za świadczenia, o których mowa w ust. 2, 
podlegają zwrotowi w części lub całości, jeŜeli dochód 
na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu 
wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. 

§ 2 

Przyznane świadczenia podlegają zwrotowi w części lub  
w  całości  zgodnie  z  zasadami  określonymi w tabeli. 
 
 

posiadany dochód na osobę w rodzinie w 
procentach kryterium dochodowego 

% zwrotu 
przyznanego 

określonego w ustawie świadczenia 
powyŜej 100 – 110 
powyŜej 110 – 120 
powyŜej 120 – 130 

powyŜej 130 

40 
60 
80 

100 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ALICJA ROSIAK 

 

2575 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 1 czerwca 2005 r. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11947  – Poz. 2575 

w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Dzier Ŝoniowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę: 
1) Letnia, ulicy połoŜonej w Obrębie Nowe Miasto na 

działkach nr nr 740/8 i 756, 
2) Jesienna, ulicy połoŜonej w Obrębie Nowe Miasto 

na działce nr 740/2, 
3) Zimowa, ulicy połoŜonej w Obrębie Nowe Miasto 

na działce nr 704/3. 
2. Przebieg ulic, o których mowa w ust. 1, określa za-

łącznik graficzny do uchwały. 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Dzier-
Ŝoniowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 LESZEK TATOMIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miej-
skiej Dzier Ŝoniowa z dnia 1 czerw-
ca 2005 r. (poz. 2575) 
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2576 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 1 czerwca 2005 r. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11949  – Poz. 2576 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Dzier Ŝoniowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę Zachodnia, nowo wybudowanej 
ulicy połoŜonej w Obrębach Zachód, Dolny, Centrum 
na działkach nr nr 142/5, 141/2, 132/3, 129/7, 133/2, 
66/5, 66/7, 760/5, 760/10, 759/4, 758/6, 759/6, 760/7, 
520/3, 521/20, 746/11, 747/3, 746/9, 746/14 i 746/13. 

2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1, określa załącz-
nik graficzny do uchwały. 

 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Dzier-
Ŝoniowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 LESZEK TATOMIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miej-
skiej Dzier Ŝoniowa z dnia 1 czerw-
ca 2005 r. (poz. 2576) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11950  – Poz. 2576 

 

 
 
 

2577 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11951  – Poz. 2577 

z dnia 9 czerwca 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzen-
nego dla obszaru w rejonie placu Czystego we Wrocła wiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr 
XVIII/521/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru w rejonie placu Czystego we Wrocławiu (Biuletyn Urzę-
dowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 1, poz. 16) Rada Miejska Wrocławia uchwala, 
co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru połoŜonego w rejonie placu Czystego we Wro-
cławiu, zwany dalej planem, w granicach oznaczonych na 
załączniku graficznym do uchwały, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 2 

Celem planu jest ochrona wartości kulturowych i krajo-
brazowych oraz historycznej kompozycji przestrzennej 
placu Czystego wraz z najbliŜszym otoczeniem, ustalenie 
przeznaczenia terenów oraz zasad kształtowania, prze-
kształcania i uzupełniania zabudowy. 

§ 3 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) liczba kondygnacji – liczba kondygnacji nadziemnych; 
2) linia rozgraniczająca – linia oddzielająca poszczególne 

tereny o róŜnym przeznaczeniu podstawowym bądź 
róŜnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca 
obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów 
budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi 
i sieciami uzbrojenia terenu; 

4) obowiązująca linia zabudowy – linia określająca usytu-
owanie zewnętrznej ściany budynku; 

5) wskaźnik intensywności zabudowy – stosunek sumy 
powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych mierzonej po obrysie ścian zewnętrznych do 
powierzchni terenu; 

6) odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w 
procesie przetwarzania energię wiatru słonecznego, 
geotermalną, pozyskiwaną z biomasy oraz energię 
odpadową (np. z klimatyzacji);  

7) pojazdy specjalne – karetki pogotowia ratunkowego, 
pojazdy straŜy poŜarnej wraz z urządzeniami oraz 
wszelkiego rodzaju pojazdy słuŜb komunalnych; 

  8) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form 
zagospodarowania lub działalności oraz grupy tych 
kategorii, które jako jedyne są dopuszczalne w da-
nym terenie lub obiekcie; 

  9) punkt szczególny – niewielki obiekt przyciągający 
uwagę obserwatorów, uwzględniający w swojej for-
mie charakter miejsca, wszelkie uwarunkowania hi-
storyczne, punktami szczególnymi mogą być pomni-
ki, rzeźby, formy plastyczne; 

10) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem; 

11) uchwała – niniejsza uchwała; 
12) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – 

urządzenie techniczne zapewniające moŜliwość 
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki itp.; 

13) usługi centrotwórcze – prestiŜowe usługi o wysokim 
standardzie. 

§ 4 

1. Integralnymi częściami uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały; 
2) stwierdzenie zgodności z ustaleniami Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wrocław, stanowiące załącznik 
nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są  obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznacze-

niu lub róŜnych zasadach zagospodarowania; 
3) symbole określające przeznaczenie terenów; 
4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków; 
6) strefa dopuszczalnego podwyŜszenia zabudowy; 
7) strefa głównego wejścia; 
8) strefa placu wejściowego. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter infor-
macyjny. 

§ 5 
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1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia tere-
nu: 
  1) usługi handlu detalicznego, w tym obiekty han-

dlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m²; 
  2) dom towarowy; 
  3) usługi gastronomii; 
  4) usługi administracji; 
  5) usługi ochrony zdrowia; 
  6) usługi opieki społecznej; 
  7) usługi kultury; 
  8) usługi nauki; 
  9) usługi turystyki, sportu i rekreacji;  
10) usługi finansowe i ubezpieczenia; 
11) centrum konferencyjne; 
12) obsługa firm; 
13) parking wbudowany; 
14) zieleń urządzona – skwer miejski; 
15) ulica dojazdowa; 
16) plac wejściowy.  

2. Ustala się grupę kategorii przeznaczenia terenu – 
usługi centrotwórcze, obejmujące kategorie, o których 
mowa w ust. 1 od pkt 1 do pkt 12.  

3. Na kaŜdym z terenów zakazuje się przeznaczeń in-
nych niŜ te, które są dla niego ustalone w planie. 

4. Ograniczenie,  o którym  mowa  w ust. 3,  nie dotyczy 
urządzeń towarzyszących obiektom budowlanym.  

§ 6 

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) zakaz nadbudowy budynku wpisanego do rejestru 

zabytków; 
2) wysokość nowo projektowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć wysokości budynku wpisanego do reje-
stru zabytków, poza strefą podwyŜszonej zabudowy 
wyznaczoną na rysunku planu;  

3) dostosowanie nowo projektowanej zabudowy do kom-
pozycji przestrzennej sąsiedniego budynku wpisanego 
do rejestru zabytków w zakresie sytuacji, skali, bryły, 
architektonicznych proporcji i podziałów; 

4) zagospodarowanie skweru miejskiego zielenią urzą-
dzoną z elementami małej architektury; 

5) wbudowanie obiektów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej w budynki; 

6) zakaz sytuowania reklam i nośników reklamowych 
zarówno na konstrukcji, jak i w formie wolno stojącej 
wielkogabarytowej na budynku wpisanym do rejestru 
zabytków, dopuszcza się informacje dotyczące po-
szczególnych obiektów. 

§ 7 

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania śro-
dowiska oraz przyrody:  
1) zakaz  wprowadzania działalności mogącej znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla której wymagane jest 
obligatoryjnie sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi; 

2) zachowanie skweru miejskiego i objęcie go komplek-
sową rewaloryzacją; 

3) zminimalizowanie wycinki drzewostanu, zwłaszcza 
starodrzewia; 

4) oczyszczenie z zanieczyszczeń  substancjami  ropo-
pochodnymi, a takŜe innymi substancjami chemicz-
nymi szkodliwymi dla środowiska wód opadowych z te-
renów komunikacji przed odprowadzeniem ich do ka-
nalizacji; 

5) nie dopuszcza się instalacji grzewczych powodujących 
zanieczyszczenie środowiska – zaleca się podłączenie 
nowo powstałych obiektów do sieci ciepłowniczej; 

6) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do 
wód powierzchniowych, gruntu i wód gruntowych ze 
względu na połoŜenie obszaru opracowania planu w 
obrębie Głównego Zbiornika Wód  Podziemnych nr 
320;  

7) w zakresie klimatu akustycznego obowiązują standar-
dy przewidziane przepisami szczególnymi dla terenów 
w strefie śródmiejskiej miast powyŜej 100 tysięcy 
mieszkańców. 

§ 8 

Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków: 
1) na całym obszarze planu ustala się strefę ochrony 

konserwatorskiej i zabytków archeologicznych; 
2) ochronie konserwatorskiej podlega budynek domu 

towarowego wpisany do rejestru zabytków na podsta-
wie decyzji RZ nr 349/Wm. 

§ 9 

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie komuni-
kacji – ustala się ulicę oznaczoną na rysunku planu 
symbolem KD-D jako ulicę publiczną klasy dojazdo-
wej. 

2. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące zasad parkowania: 
1) lokalizacja parkingów wydzielonych z sieci ulicznej 

wyłącznie jako wbudowanych w obiekty; 
2) zakaz lokalizowania parkingów terenowych 

i przyulicznych miejsc postojowych;  
3) wskaźnik minimum 10 miejsc postojowych na 1000 

m² powierzchni uŜytkowej usług, minimum 12 
miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni uŜyt-
kowej biur. 

§ 10 

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące zasad modernizacji, budowy i roz-
budowy systemu infrastruktury technicznej: 
1) sieci uzbrojenia technicznego naleŜy prowadzić w 

obrębie linii rozgraniczających ulic; 
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, do-

puszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicz-
nej moŜliwości realizacji tego ustalenia; 

3) dopuszcza się moŜliwość realizacji urządzeń tech-
nicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwesty-
cjom na terenach własnych inwestorów bez naru-
szania warunków zabudowy ustalonych w planie, o 
których mowa w § 12, 13, 14; 

4) ustala się zasadę kompleksowego uzbrojenia 
technicznego w przypadku realizacji lub moderni-
zacji ulicy; 

5) ustala się zasadę przebudowy sieci infrastruktury 
technicznej w przypadku kolizji z ustaleniami planu; 
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6) obowiązuje likwidacja nieczynnych sieci uzbrojenia; 
7) wprowadza się zasadę wbudowania urządzeń in-

frastruktury technicznej w obiekty poprzez świado-
mą technikę zintegrowaną z architekturą obiektu, z 
wyłączeniem lokalizacji odnawialnych źródeł ener-
gii, tj. kolektorów słonecznych usytuowanych pła-
sko na dachu lub na południowej ścianie budynku.  

2. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) dostawa wody z sieci wodociągowej; 
2) rozbudowa sieci wodociągowej na tereny zabudo-

wy wyznaczone planem; 
3) przebudowa lub modernizacja wyeksploatowanych 

przewodów wodociągowych. 
3. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 

ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków komu-
nalnych:  
1) utrzymanie systemu kanalizacji ogólnospławnej; 
2) odprowadzenie ścieków z istniejącej i wyznaczonej 

planem zabudowy do kanalizacji ogólnospławnej; 
3) modernizacja i przebudowa istniejącej sieci kanali-

zacyjnej ogólnospławnej ze względu na jej stan 
techniczny z dostosowaniem jej przebiegu do pla-
nowanego podziału terenu i projektowanej zabu-
dowy.  

4. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych: 
1) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej 

i planowanej kanalizacji ogólnospławnej; 
2) objęcie systemem odprowadzającym wody opado-

we wszystkich terenów zabudowanych i utwardzo-
nych.  

5. Na obszarze objętym planem obowiązuje następujące 
ustalenie w zakresie zaopatrzenia w gaz – dostawa z 
rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciśnienia. 

6. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną:  
1) zasilanie z istniejącej sieci elektroenergetycznej ni-

skiego i średniego napięcia poprzez jej rozbudowę; 
2) sukcesywna wymiana istniejącej sieci kablowej na-

pięcia 10 kV na 20 kV; 
3) sukcesywna przebudowa istniejących stacji trans-

formatorowych 10/0,4 kV na stacje 20/0,4 kV; 
4) budowa stacji transformatorowych stosownie do 

potrzeb, na terenie własnym inwestora; 
5) dopuszcza się likwidację stacji transformatorowej 

R-186 po realizacji nowej na terenie własnym in-
westora, zlokalizowanej wg lokalnych uwarunko-
wań. 

7. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  
1) podstawowe zaopatrzenie z sieci ciepłowniczej po-

przez rozbudowę istniejącej sieci na obszary zabu-
dowy wyznaczone planem; 

2) dopuszczenie wykorzystania do ogrzewania: ga-
zem z sieci miejskiej, energią elektryczną, paliwami 
płynnymi (lecz jedynie olejem lekkim) przy zasto-
sowaniu urządzeń o wysokiej sprawności i o niskiej 
emisji zanieczyszczeń, energią ze źródeł odnawial-
nych (np. słoneczną) z zastrzeŜeniem pkt 1; 

3) przebudowa sieci i komory ciepłowniczej kolidują-
cych z planowanym zagospodarowaniem terenu. 

8. Na obszarze objętym planem obowiązuje następujące 
ustalenie w zakresie telekomunikacji – wykonywanie 
sieci i urządzeń telekomunikacyjnych poprzez wyko-
rzystanie otworów istniejącej kanalizacji teletechnicz-
nej we wspólnych kanałach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci. 

9. Na obszarze objętym planem w zakresie gromadzenia 
i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w 
przepisach szczególnych i gminnych. 

§ 11 

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują 
tereny górnicze, a takŜe naraŜone na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagroŜone osuwaniem się mas 
ziemnych. 

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują 
tereny, dla których wymagane jest określenie lub wy-
znaczenie: 
1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziałów nieruchomości; 
2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i 

infrastruktury technicznej; 
3) granic obszarów wymagających przekształceń lub 

rekultywacji; 
4) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

organizacji imprez masowych; 
5) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-

nych, a takŜe ograniczenia dotyczące prowadzenia 
na ich terenie działalności gospodarczej. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia dla terenów 

§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UC ustala się następujące przeznaczenie: usługi cen-
trotwórcze, o których mowa w § 5 ust. 2, dopuszcza 
się lokalizację parkingu wbudowanego.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudo-
wy: 
1) wyznacza się obowiązującą i nieprzekraczalną linię 

zabudowy jak na rysunku planu; 
2) zakazuje się nadbudowy budynku wpisanego do 

rejestru zabytków; 
3) dopuszcza się zabudowę uzupełniającą w celu in-

tegracji budynku wpisanego do rejestru zabytków z 
nową zabudową, projektowaną na terenie ozna-
czonym w planie symbolem UC/KSp, przy czym 
wysokość zabudowy uzupełniającej nie moŜe prze-
kroczyć wysokości budynku wpisanego do rejestru 
zabytków;  

4) ustala się minimalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 2,0; 

5) ustala się minimalną wielkość powierzchni zabu-
dowy w stosunku do powierzchni terenu – 90%; 

6) ustala się minimalny udział powierzchni biologicz-
nie czynnej – 0%; 

7) dopuszcza się urządzenie tarasu widokowego na 
dachu budynku; 

8) ustala się kompleksową rewaloryzację elewacji za-
bytkowego budynku; 
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9) dopuszcza się iluminację elewacji budynku. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-

stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu i zasad kształtowania ładu przestrzennego:  
1) lokalizacja strefy głównego wejścia do obiektu od 

strony ulicy Świdnickiej jak pokazano na rysunku 
planu, 

2) dopuszcza się wejścia do obiektu od strony ulicy 
Podwale i placu Tadeusza Kościuszki, 

3) zakazuje się lokalizacji nowych anten satelitarnych 
i systemów telefonii cyfrowej na dachu istniejącego 
budynku. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje na-
stępujące ustalenie dotyczące ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków – ochronie konserwatorskiej 
podlega budynek domu towarowego wpisany do reje-
stru zabytków na podstawie decyzji RZ nr 349/Wm. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa komunikacyjna od  terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem KD-D poprzez teren 
UC/KSp;  

2) dopuszcza się obsługę od strony ulicy Podwale 
przylegającej od północy do granic planu poprzez 
strefę placu wejściowego wyznaczoną na rysunku 
planu. 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UC/KSp ustala się następujące przeznaczenie: usługi 
centrotwórcze, o których mowa w § 5 ust. 2; parking 
wbudowany, plac wejściowy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują usta-
lenia dotyczące kształtowania zabudowy: 
1) wyznacza się obowiązującą i nieprzekraczalną linię 

zabudowy jak na rysunku planu z zastrzeŜeniem 
pkt 2, 3, 4; 

  2) dopuszcza się cofnięcie linii zabudowy dla pierw-
szej kondygnacji maksymalnie do 3,0 m od strony 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KD-D; 

  3) dopuszcza się cofnięcie linii zabudowy powyŜej 
wysokości 18 m od strony terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem KD-D; 

  4) ustala się kształtowanie północnej zewnętrznej 
ściany nowo projektowanej zabudowy równolegle 
do linii rozgraniczającej tereny oznaczone na ry-
sunku planu symbolami ZP i UC/KSp; 

  5) dopuszcza się odstępstwo od zasady, o której 
mowa w pkt 4, wyłącznie w przypadku, gdy głębo-
kość wycofania najdalej oddalonego fragmentu li-
nii zabudowy w stosunku do linii rozgraniczającej 
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
ZP i UC/KSp nie przekroczy 3 m; 

  6) zewnętrzna ściana budynku, o której mowa w pkt 
4, na poziomie pierwszej kondygnacji nie moŜe 
wykraczać poza zewnętrzną ścianę wyŜszych 
kondygnacji; 

  7) ustala się liczbę kondygnacji nie mniejszą niŜ 
cztery; 

  8) wyznacza się strefę dopuszczalnego podwyŜsze-
nia zabudowy określoną jak na rysunku planu o 
jedną kondygnację;  

  9) wysokość zabudowy nie moŜe przekraczać wyso-
kości budynku wpisanego do rejestru zabytków, 
poza strefą dopuszczalnego podwyŜszenia zabu-
dowy, o której mowa w pkt 8; 

10) wysokość zabudowy od strony terenu oznaczone-
go na rysunku planu symbolem KD-D mierzona 
od poziomu terenu do pierwszego gzymsu wień-
czącego nie  moŜe być mniejsza niŜ 18 m i nie 
większa niŜ: 
a) 23 m dla naroŜnika południowego, 
b) wysokość budynku zabytkowego dla naroŜnika 

północnego; 
11) ustala się minimalny wskaźnik intensywności za-

budowy – 2,0; 
12) ustala się minimalną wielkość powierzchni zabu-

dowy w stosunku do powierzchni terenu – 80%; 
13) ustala się minimalny udział powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0%. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-

stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu i zasad kształtowania ładu przestrzennego: 
1) lokalizacja strefy głównego wejścia jak pokazano 

na rysunku planu; 
2) dopuszcza się lokalizację wejść od strony terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-D; 
3) wyeksponowanie stref wejściowych do obiektu po-

przez staranne urządzenie posadzki, elementów 
małej architektury oraz oświetlenie; 

4) zakaz lokalizowania anten satelitarnych i systemów 
telefonii cyfrowej na elewacjach; 

5) dopuszcza się uŜytkowe wykorzystanie dachu bu-
dynku; 

6) dopuszcza się iluminację elewacji budynku; 
7) w przypadku kolizji zabudowy z istniejącym prze-

wodem kanalizacyjnym ustala się jako zasadę 
przebudowę tej sieci; 

8) urządzenie reprezentacyjnego placu wejściowego 
w strefie wskazanej na rysunku planu z wykorzy-
staniem elementów małej architektury i oświetlenia; 

9) dopuszcza się lokalizację punktu szczególnego na 
placu, o którym mowa w pkt 8.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 
1) obsługa komunikacyjna od terenu oznaczonego na 

rysunku planu  symbolem KD-D, dopuszcza się 
obsługę od ulicy Podwale przylegającej od północy 
do granicy planu poprzez strefę placu wejściowego 
wyznaczoną na rysunku planu; 

2) wjazd na parking od strony terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem KD-D; 

3) zapewnienie na terenie inwestora odpowiedniej ilo-
ści miejsc postojowych, o której mowa w § 9, ust. 2 
pkt 3, z uwzględnieniem zapotrzebowania terenu 
sąsiedniego oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem UC; 

4) zapewnienie dojazdu do terenu dla pojazdów spe-
cjalnych zgodnie z przepisami szczególnymi. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 
scalenie i podział terenu inny niŜ w dniu uchwalenia 
planu. 

§ 14 
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1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
ZP ustala się przeznaczenie – zieleń urządzona – 
skwer miejski. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu i zasad kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zachowanie i kompleksowa rewaloryzacja skweru 

poprzez maksymalną ochronę istniejącego za-
drzewienia, w tym okazów dębu szypułkowego, 
nowe nasadzenia i pielęgnację zieleni wysokiej 
i średniowysokiej; 

2) wprowadzenie elementów małej architektury wy-
łącznie w zakresie siedzisk; 

3) dopuszcza się lokalizację punktu szczególnego pod 
warunkiem nawiązania formą do historycznych 
uwarunkowań zagospodarowania (kościół, cmen-
tarz); 

4) zaleca się wprowadzenie zadrzewienia wzdłuŜ cią-
gów komunikacyjnych; 

5) ochronie konserwatorskiej i archeologicznej podle-
ga cały teren skweru; 

6) zakaz zabudowy; 
7) w przypadku odsłonięcia reliktów kościoła 
św. Salwatora obowiązuje wyeksponowanie murów 
tego kościoła w sposób określony przez właściwy 
organ ochrony zabytków; 

8) w przypadku prowadzenia robót ziemnych w obrę-
bie schronu przeciwlotniczego obowiązuje jego li-
kwidacja; 

9) sposób zagospodarowania i urządzenia zieleni na 
skwerze z uwzględnieniem wyników badań arche-
ologicznych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje na-
stępujące ustalenie dotyczące obsługi komunikacyjnej 
– obsługa komunikacyjna od terenu ulicy oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KD-D. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 
podział terenu inny niŜ w dniu uchwalenia planu. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KD-D ustala się przeznaczenie – ulica klasy dojazdo-
wej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania te-
renu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu; 
2) obustronne chodniki; 
3) zieleń przyuliczna w zaleŜności od lokalnych uwa-

runkowań. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na cel 

publiczny. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia ko ńcowe 

§ 16 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się wysokość stawki procentowej, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 tej ustawy: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 

ZP i KD-D na 0%; 
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 

UC i UC/KSp na 30%.  

§ 17 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 18 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 WŁADYSŁAW GUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 
9 czerwca 2005 r. (poz. 2577) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 
9 czerwca 2005 r. (poz. 2577) 

 
 

Stwierdzenie zgodno ści miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o z ustale-
niami Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wro-
cław 
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 Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 
rejonie placu Czystego we Wrocławiu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Wrocław” (uchwała nr XLVIII/680/98 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 30 stycznia 1998 r. oraz uchwała nr XXXV/1126/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 
2001 r. w sprawie zmiany wyŜej wymienionego Studium). 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 
9 czerwca 2005 r. (poz. 2577) 

 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro jektu planu 
 
 

 W trakcie wyłoŜenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru w rejonie placu Czystego we Wrocławiu do publicznego wglądu w okresie od 12 kwietnia 
2005 r. do 11 maja 2005 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoŜenia osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły 
uwag. 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 
9 czerwca 2005 r. (poz. 2577) 

 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej 
 
 
Wykaz zadań własnych gminy zapisanych w planie: 
 
1. Poniesienie nakładów inwestycyjnych w przypadku modernizacji istniejącej ulicy Czystej, ozna-

czonej na rysunku planu symbolem KD-D, uzaleŜnione jest od potrzeb związanych 
z uruchomieniem inwestycji na terenie UC/KSp. Nie wyklucza się udziału i finansowania ze 
środków inwestora. 

2. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej, zlokalizowanej w obrębie istniejącej ulicy, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KD-D, w niezbędnym zakresie. 

3. Renowacja istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej, zlokalizowanej w obrębie istniejącej uli-
cy, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-D, w niezbędnym zakresie. 

4. Inwestycje, o których mowa w pkt 2 i 3, finansowane będą z budŜetu gminy; nie wyklucza się 
udziału środków zewnętrznych i moŜliwości współfinansowania wyŜej wymienionych zadań 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 
123, poz. 780 ze zm.). 

 
 

 
 

2578 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W K ĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 23 czerwca 2005 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania loka li wchodz ących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy K ąty Wrocławskie 
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) 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 2005 r. Nr 31, poz. 266)  Rada
Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVI/202/04 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu gminy Kąty Wrocławskie (Dziennik Urzędo-
wy Województwa Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 111, poz. 
1993) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 2 ust. 1 
 po wyrazach „które spełniają” dodaje się wyraz „łącz-

nie”, 
2) w § 14 

po wyrazach „w Kątach Wrocławskich” dodaje się wy-
razy „w terminie do dnia 30 września danego roku ka-
lendarzowego”, 

3) w § 16 
kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się następującą treść: „wg kryteriów określo-
nych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”, 

4) w § 17 
a) w ust. 4 skreśla się kropkę na końcu zdania 

i dodaje się wyrazy „w terminie do ostatniego dnia 
lutego następnego roku kalendarzowego”, 

 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„Ostateczne roczne listy osób uprawnionych do 
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieozna-
czony lub umowy najmu lokalu socjalnego podlega-
ją weryfikacji. W przypadku gdy rodzina nie spełnia 
warunków uprawniających do umieszczenia na li-
ście rodzina ta zostaje skreślona z listy”, 

c) dotychczasowy ust. 5 oznacza się odpowiednio ja-
ko ust. 6. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ADAM KLIMCZAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w K ątach Wrocławskich z dnia 
23 czerwca 2005 r. (poz. 2578) 

 
 

Wnioski  o zawarcie  umowy  najmu  rozpatrywane  są przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie według poniŜszej punktacji 

 
Lp. Kryteria Opis Punkty Uwagi 
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 1. Zamieszkiwanie na terenie 
Gminy Kąty Wrocławskie 

Stałe zameldowanie i zamieszkiwanie 
co najmniej przez jednego 
z małŜonków od co najmniej 5 lat 

5  

 2. Przegęszczenie 1) poniŜej 3 m2 / na 1 osobę 
2) od 3 m2 – 4 m2 / na 1 osobę 
3) od 4,01 m2 do 5 m2 / na 1 osobę 

4 
3 
2 

Dotyczy powierzchni 
mieszkalnej 

 3. Warunki zdrowotne 1) Niepełnosprawność 
2) Choroba przewlekła 

4 
2 

Dotyczy osób wymagają-
cych stałej opieki osoby 
drugiej 

 4. Stosunki społeczne w miej-
scu zamieszkania 

Członkowie rodzin, w których przeby-
wanie zagraŜa Ŝyciu lub zdrowiu 

2 Dokumentacja potwier-
dzona przez sąd lub 
policję 

 5. Okres oczekiwania 
(od daty złoŜenia wniosku) 

1) Pełne 3 lata 
2) KaŜdy następny rok 

3 
1 

 

 6. Stan rodziny Zamieszkiwanie z małŜonkiem roz-
wiedzionym 

1  

 7. Warunki mieszkaniowe 
w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania 

Zły stan techniczny 2 Zgodnie z definicją 
uchwały nr IX/98/03 Rady 
Miejskiej w Kątach Wr. z 
dnia 22 maja 2003 r. 

 8. Pełnoletni wychowankowie 
Domów Dziecka 

 10  

 
 
 
 
 

2579 
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 

z dnia 20 maja 2005 r. 

w sprawie statutu dla jednostki pomocniczej o nazwi e „Miasto Świerzawa”  

 Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Miasta i Gminy Świerzawa uchwala statut jednostki pomocni-
czej o nazwie „Miasto Świerzawa” w następującym brzmieniu: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Miasto Świerzawa jest jednostką pomocniczą Gminy 
Świerzawa powołaną do organizacji i rozwijania ak-
tywności społecznej oraz gospodarczej mieszkańców 
miasta Świerzawa. 

2. Ogół mieszkańców stanowi samorząd mieszkańców 
miasta Świerzawa. 

3. Nazwa samorządu mieszkańców miasta brzmi: „Sa-
morząd Mieszkańców Miasta Świerzawa”. 

4. Miasto Świerzawa obejmuje obszar 176 ha oraz ulice: 
Dworcowa, Jeleniogórska, Kościuszki, Kusocińskiego, 
Lipowa, Łączna, Mickiewicza, Młyńska, Mostowa, 
Ogrodowa, Polna, Reymonta, Skowronia Góra, Spół-
dzielcza, Strzelecka, Zielona, Złotoryjska, Plac Bole-
sława Piasta, Plac Wolności, Plac Zamkowy. 

5. Mieszkańcy miasta wraz z innymi sołectwami tworzą 
wspólnotę samorządową Miasta i Gminy Świerzawa. 

6. Siedzibą organów Samorządu Mieszkańców Miasta 
jest miasto Świerzawa. 

 

§ 2 

1. Samorząd Mieszkańców Miasta Świerzawa działa na 
podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), 

2) uchwały nr 28/V/2003 Rady Miasta i Gminy Świe-
rzawa z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie statutu 
Miasta i Gminy Świerzawa ze zmianami, 

3) niniejszego statutu. 

2  Miasto nie posiada osobowości prawnej, posiada na-
tomiast zdolność sądową w sprawach naleŜących do 
jego właściwości z mocy ustaw oraz niniejszego statu-
tu. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódz-
kiego  Sądu  Administracyjnego  PN.II.0914--2/99/05 z 
dnia 30 czerwca 2005 r. na § 2 ust. 2). 

§ 3 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 
1) Gminie – naleŜy przez to rozumieć Miasto i Gminę 
Świerzawa, 
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2) statucie Gminy – naleŜy przez to rozumieć Statut Mia-
sta i Gminy Świerzawa, 

3) Radzie Gminy – naleŜy przez to rozumieć Radę Miasta 
i Gminy Świerzawa, 

4) Burmistrzu – naleŜy przez to rozumieć Burmistrza 
Miasta i Gminy Świerzawa, 

5) stałym mieszkańcu – naleŜy przez to rozumieć osoby 
uprawnione do głosowania, wpisane do stałego reje-
stru wyborców, 

6) Urzędzie – naleŜy przez to rozumieć Urząd Miasta 
i Gminy w Świerzawie, 

7) Miasto – naleŜy przez to rozumieć jednostkę pomocni-
czą Miasto Świerzawa. 

R o z d z i a ł  II 

ZASADY I TRYB WYBORÓW ORGANÓW 
SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW MIASTA 

§ 4 

1. Organami Samorządu Mieszkańców Miasta Świerza-
wa są: 
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców Miasta – jako organ 

uchwałodawczy, zwany dalej w skrócie „Ogólnym 
Zebraniem”, 

2) Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta 
– jako organ wykonawczy, zwany dalej w skrócie 
„Przewodniczącym”. 

2. Działalność Przewodniczącego Samorządu Miasta 
wspomaga Rada Mieszkańców Miasta Świerzawa, 
zwana dalej w skrócie „Radą”. 

§ 5 

1. Wybory do organów Samorządu Mieszkańców Miasta  
przeprowadzane są z zachowaniem zasady tajności, 
bezpośredniości, powszechności, równości. 

2. Wybory do organów Samorządu Mieszkańców Miasta  
przeprowadza się na okres kadencji Rady Gminy. 

3. Wybory do organów Samorządu Mieszkańców odby-
wają się w terminie do 4 miesięcy od dnia wyborów 
Rady Gminy. 

4. Przedterminowe wybory Rady Gminy z powodu odwo-
łania jej w trybie referendum gminnego nie powoduje 
dokonania wyborów do organów Samorządu Miasta. 

§ 6 

1. Prawo wybierania(czynne prawo wyborcze) Przewod-
niczącego i Rady ma kaŜdy obywatel polski, który naj-
później w dniu wyborów kończy 18 lat i jest stałym 
mieszkańcem miasta. 

2. Nie mają prawa wybierania osoby: 
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orze-

czeniem sądowym, 
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybu-

nału Stanu, 
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem 

sądowym. 

§ 7 

1. Wybory organów samorządu mieszkańców na nową 
kadencję odbywają się na Ogólnym Zebraniu miesz-
kańców spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Wybory organów Samorządu Mieszkańców zarządza 
Burmistrz. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu Ogólnego Zebrania wy-
borczego podaje się do publicznej wiadomości miesz-
kańcom miasta co najmniej na 14 dni przed terminem 
zebrania wyborczego, na tablicach ogłoszeń na tere-
nie miasta. 

4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, podaje się 
dzień, godzinę, miejsce zebrania oraz przewidywany 
porządek obrad. 

5. Porządek obrad Ogólnego Zebrania wyborczego 
w szczególności winien zawierać: 
1) wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania, 
2) sprawozdanie z działalności organów samorządu 

za okres minionej kadencji, 
3) wybór komisji skrutacyjnej, 
4) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego, 
5) zgłaszanie kandydatów na członków Rady,  
6) przeprowadzenie tajnego głosowania, 
7) ogłoszenie wyników wyborów. 

§ 8 

1. Dla dokonania wyboru Przewodniczącego i członków 
Rady wymagana jest obecność co najmniej 1/10 sta-
łych mieszkańców miasta uprawnionych do głosowa-
nia. 

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie uzyska 
się obecności co najmniej 1/10 stałych mieszkańców 
miasta, wybory Przewodniczącego i członków Rady 
przeprowadza się na następnym zebraniu w tym sa-
mym terminie po upływie 30 minut od pierwszego ter-
minu przy obecności co najmniej 5% uprawnionych do 
głosowania. 

3. Nieuzyskanie wymaganej frekwencji co najmniej 5% 
osób uprawnionych do głosowania dla prawomocności 
wyborów po upływie 30 minut od pierwszego terminu 
zebrania powoduje zmianę terminu zebrania wy-
borczego, który wyznacza Burmistrz, podając do pu-
blicznej wiadomości mieszkańcom miasta w trybie 
określonym w § 7 w terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni. 

4. Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się 
na podstawie spisu wyborców, sporządzonego przez 
Urząd, najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania 
wyborczego na zasadach określonych dla wyboru Ra-
dy Gminy. 

5. Dla stwierdzenia prawomocności zebrania wprowadza 
się obowiązek złoŜenia własnoręcznego podpisu na 
spisie wyborców, wyłoŜonego w miejscu odbywania 
zebrania przez osoby uprawnione do głosowania. 

6. WyłoŜenia spisu wyborców do złoŜenia własnoręczne-
go podpisu przez osoby uprawnione do głosowania 
dokonuje pracownik Urzędu wskazany przez Burmi-
strza. 

§ 9 

1. Wybory Przewodniczącego i członków Rady przepro-
wadza Komisja Skrutacyjna w składzie 5 osób, wybra-
nych w głosowaniu jawnym przez uprawnionych 
uczestników zebrania spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów. 

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie moŜe być osoba 
kandydująca do wybieranych organów. 

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej naleŜy: 
1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu prze-

prowadzenia wyborów, zasad głosowania 
i ustalania waŜności głosu oraz wyniku wyborów, 

2) przyjęcie zgłoszenia kandydatów, 
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3) przygotowanie odpowiednich warunków organiza-
cyjnych do głosowania tajnego, 

4) przeprowadzenie głosowania tajnego, 
5) ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wy-

ników wyborów, 
6) sporządzenie protokołów z przeprowadzonych wy-

borów. 
4. Wybrana Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swo-

ich członków przewodniczącego Komisji. 
5. Protokół z przeprowadzonych wyborów Przewodniczą-

cego i członków Rady podpisują przewodniczący Ko-
misji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania. 

6. Protokół z wyborów, o którym mowa w ust. 5, podaje 
się do publicznej wiadomości w miejscu dostępnym 
dla mieszkańców miasta, najpóźniej w dniu następnym 
po terminie zebrania. 

7. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi za-
łącznik do protokołu Ogólnego Zebrania. 

§ 10 

1. W pierwszej kolejności naleŜy przeprowadzić zgłasza-
nie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru 
Przewodniczącego. W drugiej kolejności przeprowa-
dza się wybory członków Rady. 

2. Osoba zgłoszona na kandydata do poszczególnych 
organów Samorządu musi wyrazić zgodę na kandy-
dowanie. Zgoda kandydata wyraŜona jest ustnie 
w czasie zebrania. 

3. Po zarejestrowaniu przez Komisję Skrutacyjną 
wszystkich nazwisk kandydatów, prowadzący proce-
durę zgłaszania kandydatów zgłasza wniosek 
o zamknięcie listy kandydatów. 
Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością 
głosów obecnych na zebraniu w głosowaniu jawnym. 

4. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna 
sprawdza, czy urna do głosowania jest pusta, po czym 
zamyka ją i udostępnia wyborcom do głosowania. 

5. Karty do głosowania Komisja Skrutacyjna wydaje wy-
borcom, którzy złoŜyli własnoręczny podpis w spisie 
wyborców. 

§ 11 

1. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna z 
zachowaniem następujących zasad: 
1) w nagłówku kart winno być zaznaczone jakiego 

głosowania karta dotyczy, z podaniem organu 
i daty zebrania, 

2) nazwiska i imiona kandydatów komisja wpisuje w 
kolejności zgłoszenia kandydata, 

3) obok kaŜdego zgłoszenia kandydata umieszcza się 
kratkę, przeznaczoną do zakreślenia znaku „X” po-
pieranego kandydata. 

4) karty przygotowuje się w ilości odpowiadającej licz-
bie osób uprawnionych, uczestniczących 
w zebraniu wraz z ich opieczętowaniem pieczęcią 
Rady Miasta i Gminy Świerzawa. 

2. Pomocy organizacyjno-technicznej Komisji Skrutacyj-
nej w przygotowaniu kart do głosowania udziela pra-
cownik Urzędu wskazany przez Burmistrza. 

§ 12 

1. Głosowanie w wyborach Przewodniczącego odbywa 
się przez postawienie znaku „X” przy jednym 
z kandydatów. Głos zostaje uznany jako niewaŜny, gdy 
na karcie do głosowania postawiono więcej niŜ jeden 

znak „X” lub nie postawiono znaku „X” przy Ŝadnym z 
nazwisk. 

2. Głosowanie w wyborach członków Rady odbywa się 
przez postawienie na karcie do głosowania znaków 
„X” przy nazwiskach tylu kandydatów, ile członków li-
czyć będzie ustalony skład osobowy Rady. Głos jest 
waŜny, gdy zaznaczono liczbę znaków „X” odpowiada-
jącej liczbie składu Rady lub mniej. Głos jest niewaŜ-
ny, gdy postawiono na karcie więcej znaków „X” niŜ 
ustalony skład  Rady. 

3. Za wybranych dokonanych w trybie określonym w ust. 
1 i 2 uwaŜa się osoby, które uzyskały największą licz-
bę głosów. 

4. NiewaŜne są równieŜ głosy na kartach całkowicie 
przedartych lub innych niŜ określone w § 11. 

§ 13 

1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego lub członka 
Rady następuje na skutek: 
1) złoŜenia na ręce Burmistrza pisemnej rezygnacji 

z pełnionej funkcji, 
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz 

ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego 
wyroku sądu, 

3) śmierci. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 wygaśnięcie 

mandatu stwierdza Ogólne Zebranie. 

§ 14 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczące-
go lub członka Rady, przeprowadza się wybory uzu-
pełniające według trybu i zasad określonych w § 7, 8, 
9, 10, 11, 12. 

2. Wyborów uzupełniających członka Rady nie przepro-
wadza się, jeŜeli do końca kadencji pozostało mniej 
niŜ 6 miesięcy. 

§ 15 

1. Przewodniczący moŜe być przez Ogólne Zebranie 
odwołany przed upływem kadencji. 

2. Odwołanie Przewodniczącego następuje z inicjatywy: 
1) 1/10 mieszkańców miasta posiadających prawo 

wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wnio-
sku, 

2) Rady Gminy, 
3) Burmistrza. 

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu. 

4. Odwołanie Przewodniczącego powinno być poprze-
dzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba Ŝe 
osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się 
z przyczyn leŜących po jej stronie. 

5. Ogólne Zebranie moŜe odwołać Przewodniczącego 
przed  upływem kadencji z powodu: 
1) nierealizowania uchwał Ogólnego Zebrania, 
2) naruszania przepisów statutu samorządu miesz-

kańców, 
3) utraty zaufania mieszkańców, 
4) popełnienia przestępstwa. 

§ 16 

1. Odwołanie poszczególnych członków Rady oraz uzu-
pełnienie członków do ustalonego składu Rady nastę-
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puje w wyborach tajnych na Ogólnym Zebraniu wy-
łącznie na wniosek Przewodniczącego w przypadku: 
1) zrzeczenia się z członkostwa w Radzie, 
2) śmierci członka, 
3) braku udziału członka w pracach Rady. 

2. W przypadku rezygnacji z członkostwa całego składu 
Rady wybory uzupełniające zarządza Burmistrz, w 
terminie nie później niŜ 30 dni od daty powiadomienia 
Burmistrza o rezygnacji z członkostwa. 

3. Wybory uzupełniające Rady odbywają się w trybie 
ustalonym dla wyboru Rady. 

4. Odwołany członek Rady z powodów wymienionych w 
ust. 1 i 3 nie moŜe kandydować do składu Rady na 
tym samym zebraniu. 

R o z d z i a ł  III 

ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SAMORZ ĄDU 
MIESZKAŃCÓW MIASTA 

§ 17 

1. Samorząd Mieszkańców Miasta organizuje swoje za-
dania i kompetencje poprzez: 
1) Ogólne Zebranie, 
2) Przewodniczącego, 
3) Radę. 

2. Działalność Samorządu jest jawna. 

§ 18 

1. Podstawowym celem i zadaniem Samorządu Miesz-
kańców jest: 
1) zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji 

zadań Miasta i Gminy, 
2) dbałość o zaspokojenie potrzeb mieszkańców mia-

sta i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, 
3) współpraca z organami Gminy oraz pomoc 

w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych 
na rzecz społeczności lokalnej. 

2. Do zadań Samorządu naleŜy uczestniczenie w reali-
zacji zadań Gminy poprzez: 
  1) inicjowanie działań organów gminy, 
  2) reprezentowanie interesów społeczności miejskiej 

wobec organów gminy, organów administracji 
państwowej i innych podmiotów Ŝycia publiczne-
go, 

  3) tworzenie warunków do pełnego udziału w Ŝyciu 
publicznym miasta wszystkich jego mieszkańców, 

  4) współuczestniczenie przy opracowywaniu i reali-
zacji planów strategicznych, lokalnych Gminy, a 
takŜe zgłaszanie propozycji przedsięwzięć doty-
czących budowy, rozbudowy i remontów dróg, 
ulic, terenów wypoczynkowych, sportowych i innej 
infrastruktury miasta do projektu budŜetu miasta i 
gminy, 

  5) konsultowanie spraw skierowanych przez Radę 
Gminy, w tym dotyczących: 
a) sieci szkół i przedszkoli w mieście, 
b) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz podziału 

miasta na osiedla, 
c) innych spraw, których potrzebę konsultacji 

Rada Gminy lub Burmistrz uzna za celową, 
  6) współdziałanie z policją i straŜą poŜarną w zakre-

sie bezpieczeństwa i porządku publicznego na te-
renie miasta, 

  7) współpracę z organizacjami i instytucjami działa-
jącymi na terenie miasta, zwłaszcza, kulturalnymi, 
sportowymi, opieki zdrowotnej, 

  8) współpracę z organizacjami społecznymi, poza-
rządowymi, w tym stowarzyszeniami, fundacjami 
w zakresie działania na rzecz mieszkańców, pro-
mocji miasta, 

  9) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowi-
ska, a w szczególności w zakresie utrzymania po-
rządku, czystości i ochrony zieleni w mieście, 

10) współpracę z placówkami oświatowymi na rzecz 
umacniania rodziny, kultury Ŝycia rodzinnego, 
zwalczania patologii społecznej zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieŜy, 

11) kształtowanie zasad współŜycia społecznego, 
w tym wzajemnego poszanowania wszystkich 
mieszkańców, 

12) wspieranie inicjatyw społecznych i organizowanie 
wspólnych prac społecznych na rzecz miasta, 

13) współpracę z radnymi z okręgów wyborczych 
z terenu miasta w sprawach organizacji spotkań z 
mieszkańcami lub przekazywania wniosków do 
realizacji na rzecz mieszkańców przez właściwe 
organy,  

14) wspieranie działań gminy w zakresie pomocy spo-
łecznej, a w szczególności sygnalizowanie po-
trzeb i organizowanie określonych form pomocy 
osobom samotnym, niepełnosprawnym, bezdom-
nym, 

15) gospodarowanie przekazanymi składnikami mie-
nia gminnego prawem przewidzianym, oraz go-
spodarowanie środkami finansowymi według za-
sad określonych statutem Miasta i Gminy. 

3. Samorząd współdziała z organami Gminy, wyraŜając 
swoją opinię w sprawach: 
1) lokalizacji inwestycji, remontów kapitalnych, budo-

wy dróg, ulic, oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia 
w wodę, energię elektryczną oraz innych remontów 
i inwestycji, 

2) zmian przeznaczenia obiektów gminnych znajdują-
cych się na terenie miasta. 

4. Samorząd moŜe współpracować z innymi sołectwami 
Gminy Świerzawa w zakresie realizacji zadań objętych 
niniejszym statutem, a w szczególności w zakresie: 
1) organizowania imprez lokalnych dla ogółu miesz-

kańców Gminy, 
2) realizacji wspólnych zadań inwestycyjnych na rzecz 

mieszkańców Gminy. 

§ 19 

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKA ŃCÓW MIASTA 

Do zakresu działania Ogólnego Zebrania naleŜy: 
1) uchwalanie projektów rocznych planów wydatków 

Samorządu do budŜetu miasta i gminy, 
2) rozpatrywanie sprawozdań Przewodniczącego 

z wykonania rocznych planów wydatków miasta, 
3) wybór i odwołanie Przewodniczącego i członków Rady 

oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu, 
4) opiniowanie, na wniosek Rady Gminy, projektów 

uchwał, 
5) podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych 

przedstawianych organom gminy, 
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6) występowanie do Rady Gminy w sprawach zmian 
statutu Samorządu Mieszkańców, 

7) określanie przeznaczenia składników mienia komu-
nalnego przekazanego do zarządzania oraz dochodów 
z tego źródła w ramach uprawnień przyznanych samo-
rządowi, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 
18, z wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych spra-
wach z zakresu administracji publicznej. 

§ 20 

1. Członkami Ogólnego Zebrania są stali mieszkańcy 
miasta posiadający prawo do głosowania. 

2. Osoby uprawnione do udziału w Ogólnym Zebraniu 
odnotowują swoją obecność w liście obecności wyło-
Ŝonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się ze-
branie. 
Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebra-
nia i słuŜy do stwierdzenia prawomocności obrad. 

3. Udział w ogólnym zebraniu  obejmuje uprawnienia do: 
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych, 
2) zabierania głosu w dyskusji, 
3) zadawania pytań, 
4) głosowania, 
5) zgłaszania kandydatur i kandydowania w wyborach 

do organów samorządu mieszkańców, 
6) Ŝądania utrwalenia w protokole własnych wniosków 

i wypowiedzi. 
4. W zebraniu z „urzędu” mogą uczestniczyć bez prawa 

wyborczego, o ile nie są stałymi mieszkańcami miasta: 
1) Burmistrz lub przedstawiciele przez niego wyzna-

czeni, 
2) Przewodniczący Rady Gminy, 
3) radni Rady Gminy, 
4) inne osoby zaproszone. 

5. Ogólne Zebranie zwołuje Przewodniczący: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) z inicjatywy członków Rady, 
3) na wniosek organu gminy, 
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkań-

ców uprawnionych do udziału w zebraniu. 

§ 21 

1. Ogólne Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, jed-
nak nie rzadziej niŜ dwa razy w ciągu roku. 

2. O terminie zebrania Przewodniczący powiadamia 
mieszkańców miasta poprzez wywieszenie ogłoszenia 
na tablicach ogłoszeń w mieście w terminie co naj-
mniej na 7 dni przed planowaną datą zebrania, wraz z 
proponowanym porządkiem obrad. 

3. Ogólne Zebranie jest waŜne, gdy mieszkańcy zostali o 
nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego 
statutu, i jest władne do podejmowania uchwał, jeŜeli 
w obradach uczestniczy co najmniej 1/10 uprawnio-
nych do udziału w zebraniu. 

4. W przypadku braku kworum określonego w ust. 3, 
następne zebranie mieszkańców odbywa się po upły-
wie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych na ze-
braniu i jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

5. Obrady zebrania prowadzi Przewodniczący, a jeŜeli 
Przewodniczący nie moŜe prowadzić obrad z róŜnych 
przyczyn wyznacza zastępcę, który przejmuje upraw-

nienia i obowiązki Przewodniczącego w zakresie pro-
wadzenia obrad zebrania na czas określony. 

6. Ogólne Zebranie zatwierdza porządek obrad przedło-
Ŝony przez Przewodniczącego zebrania lub dokonuje 
zmian zwykłą większością głosów. 

7. Przebieg obrad zebrania jest protokółowany.  
Protokółowanie wypowiedzi niemających istotnego 
znaczenia lub głosów nieformalnych moŜe być pomi-
nięte. 

8. W protokole zebrania zapisuje się w szczególności: 
1) datę, miejsce zebrania, nazwisko i imię przewodni-

czącego i protokolanta zebrania,  
2) porządek zebrania, 
3) zapis o prawomocności zebrania, 
4) przebieg i ustalenia wynikające z poszczególnych 

punktów obrad, 
5) uchwały i wnioski przyjęte w wyniku głosowania 

wraz z adnotacją o sposobie głosowania. 
9. Uchwały i wnioski zebrania podejmowane są 

w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem przeprowadzenia 
wyborów lub odwołania Przewodniczącego i członków 
Rady. 

10. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością gło-
sów, co oznacza, Ŝe liczba głosów „za” przewyŜsza 
liczbę głosów „przeciw”. 

11. Protokół wraz z uchwałami zebrania Przewodniczący 
przekazuje Burmistrzowi, w terminie 7 dni od daty 
zebrania. 

12. O sposobie załatwienia uchwał, wniosków zebrania 
Burmistrz informuje zebranie lub Przewodniczącego 
w terminie do 30 dni. 

13. Protokół zebrania jest jawny i podlega udostępnianiu 
na Ŝądanie mieszkańców przez Przewodniczącego. 

§ 22 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW 

1. Przewodniczący sprawuje funkcję organu wyko-
nawczego Samorządu Miasta. 

2. Do zakresu działania Przewodniczącego naleŜy 
w szczególności: 
  1) wykonywanie uchwał Ogólnego Zebrania miesz-

kańców, 
  2) reprezentowanie Samorządu wobec organów 

Gminy Świerzawa, 
  3) zwoływanie zebrań mieszkańców, 
  4) zwoływanie posiedzeń Rady, 
  5) uczestniczenie w naradach organizowanych przez 

burmistrza, tematycznie związanych sprawami 
miasta, 

  6) przygotowywanie projektów uchwał pod obrady 
Ogólnego Zebrania, 

  7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy na zasa-
dach określonych w Statucie Gminy, 

  8) przygotowywanie sprawozdań, informacji z reali-
zacji zadań ustalonych przez zebranie, 

  9) współpracowanie z instytucjami i innymi jednost-
kami organizacyjnymi oraz organizacjami poza-
rządowymi działającymi w mieście w zakresie re-
alizacji zadań na rzecz mieszkańców miasta, 

10) organizowanie i koordynowanie inicjatyw 
i przedsięwzięć społecznych mających na celu 
poprawę warunków Ŝycia mieszkańców miasta, w 
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szczególności poprzez zachęcanie, propagowanie 
oraz realizację prac społecznych, 

11) współorganizowanie działań w zapobieganiu klę-
skom Ŝywiołowym i usuwania ich skutków na te-
renie miasta, 

12) współdziałanie z organami straŜy poŜarnej i policji 
w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpoŜaro-
wej, bezpieczeństwa i porządku publicznego 
mieszkańcom miasta, 

13) informowanie mieszkańców o waŜnych dla nich 
sprawach, 

14) współdziałanie z organami Gminy Świerzawa 
w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji 
społecznych, 

15) współorganizowanie spotkań radnych, burmistrza 
z mieszkańcami miasta. 

§ 23 

1. Pełnienie obowiązków Przewodniczącego ma charak-
ter społeczny. 

2. Przewodniczącemu przysługuje pomoc prawna 
z Urzędu w sprawach rozstrzygania problemów mia-
sta. 

3. Przewodniczący korzysta z ochrony prawnej przysłu-
gującej funkcjonariuszom publicznym w czasie wypeł-
niania swoich obowiązków. 

5. Przewodniczący korzysta z materiałów i sprzętu biu-
rowego niezbędnego do wykonywania obowiązków 
zabezpieczonych przez Urząd. 

§ 24 

RADA MIESZKAŃCÓW MIASTA 

1. Rada Mieszkańców Miasta składa się z 7 osób. 
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący. 
3. Rada ma charakter opiniodawczo-doradczy i działa 

kolegialnie. 
4. Do zadań Rady w szczególności naleŜy: 

1) wspomaganie działalności Przewodniczącego po-
przez wydawanie opinii, 

2) proponowanie porządku obrad Ogólnego Zebrania, 

3) organizowanie wykonywania uchwał Ogólnego Ze-
brania, 

4) składanie sprawozdań, informacji ze swojej działal-
ności przed Ogólnym Zebraniem, 

5) współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań na rzecz mieszkańców, 

6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi prowa-
dzącymi obsługę mieszkańców w zakresie realiza-
cji ich wniosków, 

7) występowanie wobec zebrania z mieszkańcami 
z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w 
rozwiązywaniu problemów miasta i realizacji zadań 
samorządu. 

5. W celu integracji społecznych działań środowiska 
miejskiego, Rada moŜe zapraszać na swoje posie-
dzenia przedstawicieli organów samorządowych, spół-
dzielni i wspólnot mieszkaniowych, zawodowych i spo-
łecznych, a takŜe analizować ich przedsięwzięcia oraz 
zamierzenia i podejmować inicjatywy współdziałania 
na rzecz miasta. 

§ 25 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie 
rzadziej niŜ raz na kwartał. 

2. O terminie posiedzenia Rady zawiadamia Przewodni-
czący. 

3. Na zaproszenie Przewodniczącego, w posiedzeniach 
Rady mogą uczestniczyć radni Rady Gminy mieszka-
jący na obszarze miasta, burmistrz, przedstawiciele 
Urzędu wskazani przez burmistrza lub innych jedno-
stek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, 
a takŜe innych organów i instytucji działających na 
rzecz miasta. 

R o z d z i a ł  IV 

GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA 

§ 26 

1. Miasto prowadzi gospodarkę finansową w ramach 
budŜetu gminy na zasadach określonych w statucie 

 

Gminy oraz przepisach określonych niniejszym statu-
tem. 

2. W celu wydzielenia środków w budŜecie Gminy do 
dyspozycji Miasta, Ogólne Zebranie uchwala projekt 
planu rzeczowo-finansowego i przedkłada Burmi-
strzowi według zasad i terminów określonych odrębną 
uchwałą Rady Gminy. 

3. Środki finansowe przyznane dla Miasta przeznacza się 
w szczególności na: 
1) pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań na 

rzecz miasta w ramach zadań własnych gminy, 
2) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego do 

korzystania przez samorząd. 
4. Przewodniczący odpowiada za gromadzenie dowodów 

księgowych, ich parafowanie i opisywanie wydatków 
zgodnie z wymogami przepisów o rachunkowości oraz 
niezwłoczne ich przekazywanie Burmistrzowi. 

5. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Burmistrz. 

R o z d z i a ł  V 

KONTROLA I NADZÓR ORGANÓW GMINY  
NAD DZIAŁALNO ŚCIĄ SAMORZĄDU 

§ 27 

1. Nadzór nad działalnością organów Samorządu spra-
wowany jest na podstawie kryterium zgodności z pra-
wem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Organami nadzoru nad działalnością organów Samo-
rządu jest Rada Gminy i Burmistrz. 

3. Komisja Rewizyjna Rady Gminy kontroluje działalność 
Samorządu w trybie określonym w statucie Gminy. 

4. Rada i Burmistrz mają prawo Ŝądania informacji 
i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania  
Samorządu, niezbędnych do wykonywania przysługu-
jących im uprawnień nadzorczych. 

§ 28 

1. BieŜący nadzór nad statutową działalnością samorzą-
du miasta sprawuje Burmistrz. 

2. Burmistrz wstrzymuje wykonywanie uchwał Ogólnego 
Zebrania sprzecznych z prawem. 

R o z d z i a ł  VI 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 29 

Zmiany niniejszego statutu podlegają zatwierdzeniu przez 
Radę Gminy i mogą być dokonywane: 
1) na wniosek Ogólnego Zebrania, 
2) z inicjatywy Rady Gminy po przeprowadzeniu konsul-

tacji z mieszkańcami na Ogólnym Zebraniu. 

§ 30 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Świerzawa. 

§ 31 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od dnia opubliko-
wania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIASTA I GMINY 

 KRYSTYNA TATUŚ 

 
 
 

2580 
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 25 maja 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzen-
nego obszaru  zabudowy  usługowej,   poło Ŝonego  w  obr ębie  wsi  Mo-
krzeszów, 

gmina  Świdnica 

 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 późn. zm.) oraz 
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 
XXVIII/357/2004 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 października 2004 r. uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru zabudowy usługowej, połoŜonego w 
obrębie wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, o powierzchni 
ok. 1,3 ha, zlokalizowanego po południowej stronie drogi 
krajowej nr 35 w odległości ok. 800,0 m na wschód od 
terenów zainwestowanych wsi Mokrzeszów, obejmujące-
go teren dz. nr 537/2 i 532/2.  

§ 2 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy usługowej, połoŜonego w obrębie 
wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, zwany dalej planem 
miejscowym składa się z tekstu, który stanowi treść 
uchwały, oraz rysunku wykonanego w skali 1:1000, 
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

2. Do planu miejscowego Rada Gminy Świdnica dołącza:  
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrywania uwag 

wniesionych do projektu planu miejscowego – sta-
nowiące załącznik nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŜą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania – stano-
wiące załącznik nr 3. 

3. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 2, nie są 
ustaleniami planu. 

§ 3 

W granicach obszaru objętego planem obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
1) WyraŜone w tekście planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasa-
dach zagospodarowania,  

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego,  

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych,  

f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, 

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu,  

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

j) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem,  

k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenów, 
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l) stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) określone na rysunku planu miejscowego w zakresie 
ustalonym legendą. 

§ 4 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny 
o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospo-
darowania. 
1) Wyznacza się, określony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi, teren zabudowy usługowej ozna-
czony symbolem UPJ, przeznaczony pod obiekty  i 
urządzenia słuŜące dystrybucji paliw płynnych. Na te-
renie tym dopuszcza się realizację obiektów funkcjo-
nalnie związanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu, w tym: 
a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedaŜy 

mniejszej niŜ 2000 m2, 
b) małej gastronomii, 
c) myjni samochodowej, 
d) urządzeń infrastruktury technicznej, dróg we-

wnętrznych i parkingów niezbędnych dla obsługi te-
renu,  

e) urządzeń informacji wizualnej (reklam, szyldów, ta-
blic informacyjnych), 

f) zieleni izolacyjnej i urządzonej. 
2) Wyznacza się, określony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi, teren zabudowy usługowej ozna-
czony symbolem UPD, przeznaczony pod obiekty i 
urządzenia słuŜące obsłudze podróŜnych (motel). Na 
terenie tym dopuszcza się realizację obiektów funk-
cjonalnie związanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu, w tym: 
a) urządzeń infrastruktury technicznej, dróg we-

wnętrznych i parkingów niezbędnych dla obsługi te-
renu,  

b) urządzeń informacji wizualnej (reklam, szyldów, ta-
blic informacyjnych), 

c) zieleni izolacyjnej i urządzonej. 

§ 5 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 
1) Projektowana zabudowa winna swoim charakterem 

nawiązywać do tradycyjnej architektury regionalnej, nie 
moŜe stwarzać dysonansu z otoczeniem oraz winna 
szanować środowisko naturalne. 

2) W obszarze objętym planem dopuszcza się realizację 
urządzeń informacji wizualnej, w tym montaŜ na obiek-
tach, jak i instalowanie urządzeń wolno stojących (re-
klam, szyldów, tablic informacyjnych), przy spełnieniu 
następujących warunków:  
– maksymalna powierzchnia pojedynczego urządze-

nia na terenie oznaczonym symbolem UPD  nie mo-
Ŝe być większa niŜ 5 m2, 

– maksymalna wysokość płaszczyzny nośnika na te-
renie oznaczonym symbolem UPD nie moŜe prze-
kraczać 1,5 m,  

– reklamy i szyldy umieszczane na budynkach winny 
w sposób harmonijny komponować się z elewacją 
obiektu, 

– zakazuje się umieszczania reklam powyŜej okapu 
budynku. 

3) Zakazuje się grodzenia terenu przy wykorzystaniu 
prefabrykowanych elementów betonowych.  

§ 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego. 
1) Dla magazynowania i dystrybucji paliw zastosować 

technologię zapewniającą hermetyzację spustu paliwa 
z cystern do zbiorników podziemnych oraz automa-
tyczne odsysanie oparów przy tankowaniu pojazdów i 
zwracanie par paliw do zbiorników podziemnych. 

2) Myjnię pojazdów wyposaŜyć w zamknięty obieg wody. 
3) Nawierzchnię podjazdów, miejsc parkingowych, sta-

nowisk odmierzaczy paliwa, stanowisk zlewowych au-
tocystern oraz innych powierzchni naraŜonych na za-
nieczyszczenie produktami pochodzenia naftowego 
naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością przenikania do 
gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych sub-
stancji ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych.   

4) Do celów grzewczych jak i technologicznych stosować 
przyjazne środowisku nośniki energii. 

5) Wycinkę istniejącego drzewostanu wzdłuŜ drogi kra-
jowej ograniczyć do minimum niezbędnego dla reali-
zacji zjazdu. 

6) W celu zminimalizowania moŜliwości miejscowego 
zanieczyszczenia górnych warstw gleby, na terenach 
bezpośrednio przyległych – wykorzystywanych jako 
grunty orne, obowiązuje wykonanie pasa zieleni izola-
cyjnej zgodnie z rysunkiem planu. 

7) Usuwanie odpadów komunalnych rozwiązać w oparciu 
o system gospodarki komunalnej. 

8) Usuwanie odpadów wytworzonych w wyniku prowa-
dzenia działalności usługowej naleŜy rozwiązać w try-
bie przepisów szczególnych.  

§ 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej. 
1) W granicach terenów objętych planem nie występują 

zewidencjonowane obszary, ani obiekty objęte ochro-
ną na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. 

2) W trakcie prowadzenia robót ziemnych naleŜy zacho-
wać ostroŜność, a w przypadku natrafienia na pod-
ziemne obiekty i znaleziska naleŜy wstrzymać prace i 
powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu – Delegatura w Wałbrzychu. 

§ 8 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych. 
1) Urządzenia informacji wizualnej (reklamy, szyldy, ta-

blice informacyjne) nie mogą być lokalizowane 
w odległości mniejszej niŜ 25,0 m od krawędzi jezdni 
istniejącej drogi krajowej,  

2) Forma, kształt, kolorystyka i sposób oświetlania urzą-
dzeń informacji wizualnej nie moŜe ograniczać uŜyt-
kownikom drogi moŜliwości postrzegania znaków i sy-
gnałów drogowych. 

§ 9 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu. 
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1) Dla terenów zabudowy usługowej UPD i UPJ ustala się: 
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 30,0 

m od krawędzi jezdni drogi krajowej, 
b) wysokość zabudowy nie moŜe przekraczać dwóch 

kondygnacji nadziemnych lub/i 10,0 m, licząc od 
poziomu terenu do najwyŜszego elementu kon-
strukcyjnego budynku,  

c) szerokość elewacji frontowej projektowanego bu-
dynku nie moŜe przekraczać jego trzykrotnej wyso-
kości, 

d) łączna powierzchnia zabudowy (liczona w ze-
wnętrznym obrysie obiektów) nie moŜe przekroczyć 
30% powierzchni obszaru objętego planem.  

e) udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospo-
darowaniu terenu  wydzielonego liniami rozgrani-
czającymi nie moŜe być mniejszy niŜ 30% jego po-
wierzchni.  

2) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
UPD, w zakresie kształtowania geometrii i pokrycia da-
chu:  
a) obowiązuje dach stromy, symetryczny – o jedna-

kowym nachyleniu połaci dachowych przyjętym w 
granicach 25–45o , pokrycie dachu ceramiczne; 

b) dopuszcza się: 
– inne rozwiązanie geometrii dachu, pod warun-

kiem kształtowania połaci dachowych jako wza-
jemnie symetrycznych o kącie nachylenia głów-
nych połaci nie mniejszym niŜ 25o, 

– pokrycie dachu materiałem innym niŜ ceramicz-
ny o kolorze i fakturze imitującym dachówkę ce-
ramiczną. 

§ 10 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, 
1) W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza 

się obszarów ani obiektów podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych. 

§ 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uŜytkowaniu. 
1) Na terenie zawartym pomiędzy nieprzekraczalną linią 

zabudowy, a północną granicą opracowania planu 
obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń i 
obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji, zale-
cane zagospodarowanie zielenią urządzoną o charak-
terze zieleni niskiej. 

2) Sposób zagospodarowania terenu w rejonie obniŜenia 
dolinnego istniejącego cieku wodnego winien zapew-
niać swobodny spływ wód powierzchniowych oraz 
okresowo zimnych mas powietrza. 

§ 12 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 
1) Wewnętrzny układ komunikacyjny rozwiązać 

w oparciu o drogi wewnętrzne, spełniające wymogi do-
tyczące dróg poŜarowych.  

2) Układ wewnętrzny włączyć do drogi publicznej przy 
zastosowaniu normatywnych pasów włączenia 
i wyłączenia z ruchu, za pośrednictwem jednego, 

wspólnego dla całego obszaru objętego planem zjaz-
du o następujących parametrach: 
a) zalecana szerokość jezdni 7,0 m, 
b) zalecany promień skrętu wyokrąglającego 15,0 m. 

3) W granicach terenów usługowych wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi obowiązuje wykonanie parkingów 
realizowanych łącznie z podstawowym zagospodaro-
waniem przy zachowaniu minimalnych wskaźników 
liczby miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych:  
a) 1 miejsce na 2 łóŜka w motelu,  
b) 4 miejsca na 1 stanowisko konserwacji i napraw 

towarzyszące stacji paliw,  
c) 1miejsce na 1 stanowisko do mycia w towarzyszą-

cej myjni samochodowej, 
d) 1 miejsce na 3 m2 powierzchni konsumpcyjnej 

w przypadku towarzyszących usług gastronomicz-
nych, 

e) 1 miejsce na 25 m2 powierzchni sprzedaŜy 
w przypadku towarzyszących usług handlowych, 

f) 1 miejsce na 2 zatrudnionych w obiektach usługo-
wych. 

4) Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 

sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, po 
jej rozbudowie,  

b) do czasu realizacji sieci wodociągowej, do celów 
socjalno-bytowych jak i technologicznych dopusz-
cza się realizację ujęcia na terenie własnym inwe-
stora, 

c) odprowadzanie ścieków – do czasu realizacji 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
rozwiązania indywidualne, 

d) wody opadowe z terenów naraŜonych na moŜli-
wość skaŜenia substancjami ropopochodnymi, po 
ich neutralizacji, kierowane będą do istniejącego 
rowu na warunkach określonych przez jego za-
rządcę.  

§ 13 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości objętych planem.  
1) W granicach obszaru objętego planem ustala się za-

kaz wtórnego podziału nieruchomości, z wyjątkiem 
podziałów mających na celu wydzielenie terenów nie-
zbędnych dla realizacji i prawidłowego funkcjonowania 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komu-
nikacji.  

§ 14 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uŜytkowania terenów. 
1) Do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji tereny po-

zostają w dotychczasowym uŜytkowaniu. 
2) Dopuszcza się: 

a) prowadzenie prac w celach porządkowych,  
b) prowadzenie prac ziemnych, w celu dostosowania 

terenów do potrzeb planowanej inwestycji, po uzy-
skaniu decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów 
rolnych z produkcji rolniczej.  

§ 15 
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Stawkę procentową słuŜącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty pobieranej z tytułu zbycia nieruchomości, której 
wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miej-
scowego, ustala się na 30%. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdni-
ca.  

§ 17 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 WIESŁAW MALISZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 25 maja 
2005 r. (poz. 2580) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 25 maja 
2005 r. (poz. 2580) 
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1. Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  
 
 
 Wójt Gminy Świdnica ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w Gazecie Wrocław-
skiej z dnia 6 kwietnia 2005 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica o wyłoŜeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po-
łoŜonego w obrębie wsi Mokrzeszów, gm. Świdnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko. 
 WyłoŜenie planu ustalono na okres od 13 kwietnia do 6 maja 2005 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, pokój nr 207. 
 Dyskusja publiczna odbyła się dnia 4 maja 2005 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Świdnica moŜna było 
składać do dnia 20 maja 2005 r.  
 Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak równieŜ 
w trakcie dyskusji publicznej. 
 Projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica zatwierdzonego uchwałą 
nr XXXII/281/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2000 r. zmienionego uchwałą nr 
V/53/2003 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 marca 2003 r. 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 25 maja 
2005 r. (poz. 2580) 

 
 
 

1. Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe stycji z zakresu infra-
struktury technicznej nale Ŝących do zada ń własnych gminy oraz zasad ich finansowa-
nia. 

 
 
 Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skut-
ków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru połoŜonego w obrębie wsi Mokrzeszów, 
gm. Świdnica. 
 Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydat-
ków  i wpływów. 
 Z prognozy wynika, Ŝe gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną 
oraz transformację terenu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2581 
UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 
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z dnia 27 maja 2005 r. 

w sprawie Regulaminu Stra Ŝy Gminnej 

 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gmin-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami) Rada Gminy Oława uchwala, co 
następuje: 

 
 

REGULAMIN STRAśY GMINNEJ GMINY OŁAWA 
 
 

R o z d z i a ł  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. StraŜ Gminna Gminy Oława, zwana dalej „StraŜą” jest 
samorządową umundurowaną formacją, utworzoną do 
ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa w 
Gminie Oława. 

2. StraŜ Gminna działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gmin-

nych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami) i prze-
pisów wykonawczych do ustawy, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), 

3) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1593 ze zmianami), 

4) innych ustaw i aktów prawa miejscowego. 

§ 2 

1. StraŜ umiejscowiona jest w strukturze organizacyjnej 
Urzędu Gminy Oława. 

2. Terenem działania StraŜy jest obszar administracyjny 
Gminy Oława. 

3. Siedziba StraŜy znajduje się w budynku połoŜonym w 
Oławie  przy  Placu  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego 
28. 

§ 3 

StraŜ uŜywa pieczęci: 
1) okrągłej o treści: „StraŜ Gminna Gminy Oława” z wize-

runkiem godła państwowego, 
2) prostokątnej o treści: „StraŜ Gminna Gminy Oława, 

Plac M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława. 

§ 4 

Nadzór nad działalnością StraŜy sprawuje Wójt Gminy 
Oława, a w zakresie fachowym – Komendant Główny 
Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu. 

R o z d z i a ł  II 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRA śY GMINNEJ 

§ 5 

1. StraŜą Gminną Gminy Oława kieruje Komendant po-
woływany i odwoływany przez Wójta Gminy Oława, po 

zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji we Wrocławiu. 

2. PrzełoŜonym Komendanta jest Wójt Gminy Oława. 

§ 6 

1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy 
Komendy StraŜy. 

2. W skład Komendy wchodzą straŜnicy. 

§ 7 

Komendant StraŜy jest przełoŜonym słuŜbowym wszyst-
kich pracowników zatrudnionych w StraŜy i wykonuje 
czynności w rozumieniu przepisów prawa pracy. Określa 
zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach oraz 
sposób ich wykonywania. 

§ 8 

W czasie nieobecności Komendanta czynności naleŜące 
do jego kompetencji wykonuje wskazany przez niego 
straŜnik. 

R o z d z i a ł  III 

ZADANIA STRA śY GMINNEJ 

§ 9 

StraŜ wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku 
publicznego i bezpieczeństwa wynikające z ustawy o stra-
Ŝach gminnych i aktów prawa miejscowego. 

R o z d z i a ł  IV 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRAśNIKÓW 

§ 10 

Uprawnienia i obowiązki straŜników regulują przepisy 
ustawy: o straŜach gminnych i pracownikach samorządo-
wych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw. 

§ 11 

StraŜ pracuje w czasie pracy obowiązującym pozostałych 
pracowników Urzędu Gminy. 

§ 12 

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników StraŜy, zasady 
wynagradzania, wymagania kwalifikacyjne pracowników 
StraŜy regulują ustawy o straŜach gminnych 
i pracownikach samorządowych. 

 

§ 13 W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
straŜach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami) 
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i ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
rządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmia-
nami). 

§ 14 

Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym 
do jego nadania. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty opu-
blikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 RYSZARD WOJCIECHOWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2582 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 14 czerwca 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych wa runków przyzna-
nia i odpłatno ści za usługi opieku ńcze oraz specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, jak równie Ŝ szczegółowych warunków  cz ęściowego lub całkowi-
tego zwolnienia 

z odpłatno ści oraz trybu ich pobierania 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 
142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 
50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r. ze zmianami) Rada Gminy Stara Kamienica 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIII/206/05 Rady Gminy Stara Kamieni-
ca z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak równieŜ 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1) w § 2: 

a) skreśla się ust. 2, 
b) skreśla się ust. 3. 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara 
Kamienica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 
mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 JAN KUŚNIEREWSKI 
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2583 
UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 23 czerwca 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/2001 Rady  Gminy Czernica z dnia 27 
września 2001 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Ch rząstawa Mała 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXV/227/2001 Rady Gminy Czernica 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 
we wsi Chrząstawa Mała, wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 1 tiret cztery otrzymuje nowe brzmienie: 

„ul. Stawowa – (część działki 432)  – przedłuŜenie ist-
niejącej ulicy Stawowej, od strony ulicy Leśnej 
w kierunku południowym do działki nr 474 (droga)”. 

§ 2 

PołoŜenie ulicy i jej przebieg przedstawia szkic sytuacyjny 
stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerni-
ca. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ZENON WARDĘGA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 23 czerw-
ca 2005 r. (poz. 2583) 

 

 
 



 

 

2584 
UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 23 czerwca 2005 r. 

w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrz ąstawa Mała, 
Kamieniec Wrocławski, Jeszkowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustalić nazwy ulic we wsiach: 
1. Chrząstawa Mała: 

  1) ul. Wrzosowa – (działka nr 473 oraz cz ęść 
działki 470/92)  – biegnie od działki 466 (w), 
w kierunku północnym, do działki nr 474 (droga); 

  2) ul. Malinowa – (cz ęść działki 474 oraz cz ęść 
działki 470/92)  – biegnie od działki 470/2 (droga), 
w kierunku wschodnim, do działki 473 (droga); 

  3) ul. Jagodowa – (działka 470/93) – biegnie od 
działki 470/2 (droga), w kierunku wschodnim, do 
działki nr 470/92 (droga); 

  4) ul. Grzybowa – (działka 470/90)  – biegnie od 
działki 470/51, w kierunku południowo-wscho-
dnim (wzdłuŜ rowu 466), do działki 473 (droga); 

  5) ul. Poziomkowa – (działka 470/91 oraz 470/94)  
– biegnie od działki 470/90 (droga), w kierunku 
północno-wschodnim, na wysokości działek 
470/44 i 470/43 rozwidla się i biegnie dalej 
w kierunku północnym, do drogi 470/92 (na wyso-
kości działek 470/8 i 470/15), oraz w kierunku po-
łudniowo-wschodnim, równieŜ do drogi 470/92 (na 
wysokości działek 470/63 i 470/36); 

  6) ul. Miodowa – (działka 470/89)  – biegnie od 
działki 470/69, w kierunku południowo-wscho-
dnim, do działki 470/92 (droga); 

  7) ul. Motylkowa – (działka 479/37 oraz 479/36)  – 
biegnie od drogi 473 (na wysokości działek 
479/38 i 479/23), w kierunku wschodnim, na wy-
sokości działki 479/10 załamuje się i biegnie w 
kierunku południowo-zachodnim, następnie na 
wysokości działki 479/16 załamuje się ponownie i 
biegnie w kierunku zachodnim, do drogi 473 (na 
wysokości działek 479/30 i 479/22); 

  8) ul. Pogodna – (działka 467/43  – biegnie od 
działki 468 (droga), w kierunku północno-za-
chodnim, do działki 467/3 (droga); 

  9) ul. Piękna – (działka 467/22)  – biegnie od działki 
467/21 (droga), w kierunku północno-za-chodnim, 
na wysokości działki 467/9 załamuje się i biegnie 
w kierunku północno-wschodnim, do działki 
467/43 (droga); 

10) ul. Rajska – (działka 470/95 oraz cz ęść działki 
465/49) – biegnie od działki 470/91 (droga), 
w kierunku północno-zachodnim, na wysokości 
działki 465/34 załamuje się i biegnie w kierunku 
północnym, na wysokości działki 465/12 ponownie 
się załamuje i biegnie dalej w kierunku zachod-
nim, na wysokości działki 465/5 rozwidla się i bie-
gnie w kierunku południowo-zachodnim, do działki 

466 (w), oraz w kierunku zachodnim, do działki 
463 (w); 

11) ul. Wesoła – (działka 462, działka 467/3 oraz 
część działki 465/49)  – biegnie od działki 438 
(ulica Stawowa), w kierunku południowo-za-
chodnim, do działki 508 (Tk); 

12) ul. Gajowa – (cz ęść działki 432, działka 470/2, 
działka 465/50, działka 468 oraz działka 467/21)  
– biegnie od działki 474 (droga), w kierunku połu-
dniowym, na wysokości działki 466 (w) załamuje 
się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim, 
do działki 508 (Tk) Kamieniec Wrocławski. 

2. Jeszkowice: 
1) ul. Wojnowicka – (działka nr 376, 378 i 380)  – 

biegnie od ulicy Głównej (działka nr 292), w kierun-
ku wschodnim, na wysokości działki 371/4 zmienia 
kierunek na północno-wschodni, następnie na wy-
sokości działki 358 załamuje się ponownie i biegnie 
dalej w kierunku wschodnim, aŜ do granicy obrębu 
Jeszkowic; 

2) ul. Jesionowa – (działka nr 448/6)  – biegnie od 
działki 376 (droga), w kierunku południowym, do 
działek nr 448/5 i 448/11; 

3) ul. Kasztanowa – (działka 448/18)  – biegnie od 
działki 376 (droga), w kierunku południowym, do 
działek 448/17 i 448/23. 

3. Kamieniec Wrocławski: 
1) ul. Myśliwska – (działka nr 481/1)  – biegnie od 

dz. 481/1, w kierunku południowo-wschodnim, do 
ulicy Łąkowej – działki nr 422/2. 

§ 2 

PołoŜenie ulic i ich przebieg przedstawiają szkice sytu-
acyjne stanowiące załączniki numer 1, 2, 3 i 4 do niniej-
szej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerni-
ca. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni, od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ZENON WARDĘGA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 23 czerw-
ca 2005 r. (poz. 2584) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 23 czerw-
ca 2005 r. (poz. 2584) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 23 czerw-
ca 2005 r. (poz. 2584) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 23 czerw-
ca 2005 r. (poz. 2584) 
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2585 
UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 23 czerwca 2005 r. 

w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Czernica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalić nazwę ulic we wsi: 
1. Czernica: 

1) ul. Wesoła – (działki nr 211/24 i 211/14)  – biegnie 
od ul. Wrocławskiej (działka nr 325/1) w kierunku 
południowo-zachodnim do działki nr 211/14 (dro-
ga), następnie działka 211/14 (droga) załamuje się 
i biegnie w kierunku wschodnim, na wysokości 
działki 211/20 ponownie się załamuje i biegnie w 
kierunku południowo-zachodnim, na wysokości 
działki 211/13 rozwidla się i biegnie w kierunku za-
chodnim do działki 211/6 i w kierunku wschodnim 
do działki 214/1; 

2) ul . Cicha – (działka 225/11)  – biegnie od 
ul. Spokojnej (działki nr 218/5, 218/12, 218/14, 
218/18 i 218/22) w kierunku wschodnim, do działki 
225/17 i 225/7. 

 

§ 2 

PołoŜenie ulic i ich przebieg przedstawia szkic sytuacyjny 
stanowiący załączniki numer 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerni-
ca. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ZENON WARDĘGA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 23 czerw-
ca 2005 r. (poz. 2585) 
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2586 
UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 23 czerwca 2005 r. 

w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Krzyków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalić nazwę ulicy we wsi: 
1. Krzyków: 

1) ul. Sosnowa – (działka nr 173)  – biegnie od 
ul. Głównej (działka nr 165) w kierunku wschodnim, 
do działki nr 195 (rów) następnie załamuje się i 
biegnie w kierunku północnym, wzdłuŜ rowu (dział-
ka nr 196) do działki nr 37/14. 

§ 2 

PołoŜenie ulicy i jej przebieg przedstawia szkic sytuacyjny 
stanowiący załączniki numer 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerni-
ca. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ZENON WARDĘGA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Czernica z dnia 23 czerw-
ca 2005 r. (poz. 2586) 

 

 
 



 

 

2587 
UCHWAŁA RADY GMINY OSIECZNICA 

z dnia 23 czerwca 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę nr XXX/160/2005 Rady Gminy Osie cznica z dnia 
31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomoc y materialnej 
o charakterze  socjalnym   dla  uczniów   zamieszka łych   na  terenie   gmi-
ny 

Osiecznica 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781), w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy 
Osiecznica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XXX/160/2005 Rady Gminy 
Osiecznica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiecznica, 
w ten sposób, Ŝe: 
1. Skreśla się § 2. 
2. W § 3 skreśla się zapis ustępu 3 i 4. 
3. W § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) od stycznia do czerwca – w terminie do 
15 czerwca danego roku”. 

4. W § 6 ust. 1 skreśla się pkt 3. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecz-
nica. 

§ 3 

Uchwała w chodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 BOGUSŁAW PAGÓRSKI 
 
 
 
 
 
 

2588 
OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 4 lipca 2005 r. 

o sprostowaniu bł ędu w Dzienniku Urz ędowym Województwa  
Dolno śląskiego 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, 
poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 
i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) naleŜy 
sprostować błąd: 

1. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 102 z dnia 
9 czerwca 2005 r. w poz. 2190: 

1) pod uchwałą naleŜy dodać: Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu stwierdziło całkowitą niewaŜność uchwały. 

 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
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2589 
INFORMACJA 

WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  
O WPISIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW  

 
 
Załącznik nr 1 
do pisma WRiD-BL,ES-606-1/05 
 
Spis zabytków do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym: 
 
1. Numer rejestru 347/A/04 z dnia 25.08.2004 r. 

Budynek stajni 2 regimentu artylerii polowej ob. budynek filii nr 2 archiwum Wojsk Lądowych, połoŜony we Wrocła-
wiu przy ul. Mieszczańskiej nr 9, na działce nr 3/4 AM-21, w granicach murów obwodowych z terenem pod budyn-
kiem. 

2. Numer rejestru 353/A/04 z dnia 07.09.2004 r. 
Historyczny układ urbanistyczny miasta Leśnica, obecnie dzielnicy Wrocławia wraz z archeologicznymi nawar-
stwieniami kulturowo-osadniczymi w następujących granicach: 
– od północy: granica biegnie pn. granicą parku, następnie skręca na południe po zewnętrznej stronie 

ul. Marszowickiej; skręca na zachód i biegnie wzdłuŜ rowu melioracyjnego do ul. Dolnobrzeskiej, która prowadzi 
do wysokości ul. Brzezińskiej. 

– od zachodu: granica przebiega ul. Brzezińską do ul. Krępickiej; ul. Krępicką do ul. Zajazdowej i ul. Zajazdową 
prowadzi do ul. Średzkiej, następnie południową stroną ul. Średzkiej przebiega na zachód, do skrzyŜowania z 
torami kolejowymi. 

– od południa: od południowego-zachodu granicę zespołu stanowią tory kolejowe. Następnie przebiega ona do łę-
gów nadrzecznych, skręca na wschód i biegnie niewielkim nasypem do ul. Skoczylasa. 

– od wschodu: ulicą Skoczylasa prowadzi do styku z ul. Promenada, która przecina i przechodzi w drogę ziemną, 
równoległą od wschodu do ul. Promenada, następnie skręca na zachód do ul. Promenada, prowadzi nią na pół-
noc do ul. Majchra, którą przebiega do styku z ul. Snycerską, skręca na wschód przez most, obejmuje wyspę 
młyńską na rzece Bystrzyca wraz z odnogą rzeki otaczającą wyspę od zachodu. Dalszy odcinek wschodniej gra-
nicy układu stanowi zachodni brzeg rzeki Bystrzycy 

oraz otoczenie wyŜej wymienionego zabytku obejmujące łęgi rzeki Bystrzycy w granicach: od południa i południo-
wego-wschodu oparte na zachodnim brzegu rzeki Bystrzycy. 
Granice zabytku oraz otoczenia przedstawiono na załączniku nr 2, stanowiącym integralna część niniejszej decyzji.  

3. Numer rejestru 354/A/04 z dnia 16.09.2004 r. 
Historyczny układ przestrzenny miejscowości Dobroszyce wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowymi w 
następujących granicach: 
– od zachodu granicę wyznacza rzeka Dobra, ul. Wojska Polskiego i zachodnie obrzeŜa działek nr 371, 374/3, 

374/4, 374/5, 374/6.  
– od północy granica biegnie wzdłuŜ północnej granicy działek 374/6, 546, 547, 549, do drogi nr 560/3, wzdłuŜ 

wsch. granicy działek nr 572/1, 572/2 i 577/2 do ul. Górnej, dalej ul. Górną, Trzebnicką i Wojska Polskiego do 
drogi nr 640, biegnie ciekiem wodnym na wsch. do ul. Lipowej. 

– od wschodu  granicę wyznacza ul. Lipowa i wsch. Granica działki nr 719, dalej granica biegnie w kierunku zach. 
drogą nr 718/1, zach. i pd. obrzeŜem działki nr 155/3 i na pd. wzdłuŜ ul. Parkowej.  

– pd. granicę wyznaczają linie pd. Brzegów działek nr 143/3 i 143/7, 96/30 i 96/29 – połączone na krótkim odcinku 
ul. Wrocławską – ul. RóŜana oraz pn. brzeg działek nr 937 i 936. Dalej granica biegnie ul. Ogrodową, pd. Grani-
cą działek nr 786/5 i 753, ul. Wesołą i Świerkową, przy której skręca na zach. obejmując zabudowę na dział-
kach 737/7 i 736/7, przecina ul. Stawową i biegnie wzdłuŜ pd. Granicy działki nr 48 do rzeki Dobrej.  

Granice wpisu do rejestru zabytków określono na załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. 
W ramach wyznaczonego obszaru odrębnym wpisem do rejestru zabytków objęte są następujące obiekty: 
1. dwór – decyzja nr 1176 z dn. 02.12.1964 r. 
2. ogrody podworskie – decyzja nr 533/W z dn. 31.01.1984 r. 

4. Numer rejestru 355/A/1-3/04 z dnia 16.09.2004 r. Zespół podworski w Niwnicach gm. Lwówek Śląski, powiat lwó-
wecki wraz z budynkiem gospodarczym (obora-spichlerz), kamiennym mostem, parkiem, działkami geodezyjnymi 
nr 401 AM-3, 402 AM-3, 403/1 AM-3, 403/2 AM-3, 404 AM-3, 405 AM-3, 406/1 AM-3 i częścią działki geodezyjnej 
nr 403/3 AM-3  (rów na odcinku pomiędzy szosą od wsch. i drogą wiejską od zach.), w granicach jak na załączniku 
nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Decyzja niniejsza nie obejmuje dworu wpisanego do rejestru 
zabytków decyzją z dnia 03.04.1980 r. nr rejestru 621/J. 

  5. Numer rejestru 356/A/1-14/04 z dnia 17.09.2004 r. 
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Zespół kopalni „Julia” w Wałbrzychu, ul. Wysockiego, obręb Biały Kamień nr 18, w skład którego wchodzą nastę-
pujące obiekty:  
  1) łaźnia i lampiarnia (poł. na działce 208/38),  
  2) siłownia II (poł. na działce 208/67 i 208/66), 
  3) warsztat mechaniczny (poł. na działce 208/41), 
  4) kotłownia elektrowni zakładowej IV (poł. na działce 208/44), 
  5) kotłownia V (poł. na działce 208/43), 
  6) kotłownia III (poł. na działce 208/43), 
  7) maszynownia – szyb „Sobótka” (poł. na działce 208/43), 
  8) siłownia i elektrownia (poł. na działce 208/45), 
  9) dawne nadszybie szybu „Dampf” (poł. na działce 208/45), 
kotłownia I i budynki maszyn wyciągowych zawarte pomiędzy nadszybiami szybów „Julia” i „Sobótka”, przekształ-
cone  na budynek o funkcjach pomocniczych (poł. na działce 208/42 i  208/43), 
10) maszynownia szybu „Julia” (poł. na działce 208/42), 
11) sortownia (poł. na działce 208/17), 
12) waga kolejowa przy sortowni (poł. na działce 208/17), 
13) budynek płuczki i flotacji (poł. na działce 208/17), 
wraz z działkami geodezyjnymi:  
208/17 AM-11,  pow. 8263 m² 
208/45 AM-11,  pow. 1808 m² 
208/44 AM-11,  pow. 4786 m² 
208/43 AM-11,  pow. 3281 m² 
208/42 AM-11,  pow. 3335 m² 
208/41 AM-11,  pow. 2097 m² 
208/38 AM-11,  pow. 4785 m² 
208/15 AM-11,  pow. 623 m² 
208/65 AM-11,  pow. 2181 m² 
208/62 AM-11,  pow. 37 m² 
208/63 AM-11,  pow. 1 ha 6286 m² 
208/66 AM-11,  pow. 77 m² 
208/67 AM-11,  pow. 1763 m² 
208/47 AM-11,  pow. 2752 m² 
208/64 AM-11,  pow. 31 m²  
Granice wpisu do rejestru zabytków i obiektów jednostkowo wyszczególnionych w niniejszej decyzji określono w 
załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.  
Z decyzji niniejszej wyłączone są dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków wcześniej wydanymi decyzjami (zo-
stały oznaczone na załączniku nr 2):  
a) nadszybie i wieŜa nadszybowa szybu „Julia” decyzja nr rejestru 812/Wł z dnia 25.07.1981 r.  
b) nadszybie i wieŜa nadszybowa szybu „Sobótka” decyzja nr rejestru 813/Wł z dnia 25.07.1981 r. 

  6. Numer rejestru 415/1-2/A/04 z dnia 22.10.2004 r. 
Willa wraz z parkiem połoŜone w Kowarach, pow. Jelenia Góra przy ul. Sanatoryjnej 1, na dz. nr 18, AM 1, w gra-
nicach jak na załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.  

  7. Numer rejestru 416/A/04 z dnia 27.10.2004 r. 
Dom przy ul. Muzealnej 5 w Szklarskiej Porębie, połoŜony na dz. nr 106/1 w granicach murów obwodowych wraz 
z gruntem pod budynkiem jak na załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. 

  8. Numer rejestru 435/A/04 z dnia 09.11.2004 r. Kościół filialny pw. św. Jakuba Apostoła w Woliborzu, połoŜony na 
działce geodezyjnej nr 613 AM-5, gm. Nowa Ruda, powiat kłodzki, w granicach murów obwodowych wraz z grun-
tem pod budynkiem. Granice wpisu do rejestru zabytków określono na załączniku nr 2 stanowiącym integralną 
część niniejszej decyzji. 

  9. Numer rejestru 466/A/04 z dnia 10.12.2004 r. 
Cmentarz w miejscowości Chełmsko Śląskie, gm. Lubawka, połoŜony na dz. nr 11, AM 2 wraz z działką,  w gra-
nicach jak na załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.  

10. Numer rejestru 467/A/04 z dnia 13.12.2004 r. 
Historyczny zespół budowlany-załoŜenie rezydencjonalne w miejscowości Karpniki, gm. Mysłakowice, pow. jele-
niogórski, woj, dolnośląskie w granicach działek geodezyjnych: obręb Karpniki: 415, 432/2, 432/3, 432/4, 434/4, 
434/5, 435, 436/1, 436/2, 437/1, 437/2, 437/3, 438/1, 439, 440/1, 441/3, 442/1, 442/2, 445/1, 445/2, 446, 447, 
448/7, 448/6, 449/1, 450/4, 450/5, 450/6, 450/7, 456 droga, 458 droga, 457/2, 462 droga, 463 droga, 464 droga. 
Granice zabytku przedstawiono na załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.  
Do rejestru zabytków  wcześniejszymi decyzjami wpisano następujące obiekty znajdujące się w granicach załoŜe-
nia:  
– pałac, połoŜony na działce nr 448/6 – decyzja nr 211 z 16.06.1950 r.,  
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– park, połoŜony na działce nr 448/6 – decyzja nr 177 z 31.05.1950 r., 

11. Numer rejestru 468/A/04 z dnia 13.12.2004 r. 
Historyczny zespół budowlany-załoŜenie rezydencjonalne w miejscowości Bukowiec gm. Mysłakowice, pow. jele-
niogórski, woj. dolnośląskie w granicach działek geodezyjnych: Obręb Bukowiec: 278 (droga), 280 (droga), 283, 
295 (droga), 296 (droga), 308/2, 308/3, 308/4, 309/2, 309/3, 309/4, 310, 312, 313/4, 313/5, 321/1 (droga), 321/2 
(droga), 321/3 (droga), 321/5, 321/7, 321/10, 321/12, 321/13, 321/14, 321/15, 321/16, 321/17, 321/18, 321/19, 
321/20, 321/21, 321/22, 322/3, 322/4, 322/5, 322/6, 331/1 (droga), 331/11, 331/12 (część), 331/13, 332/3, 332/4, 
333/1 (droga), 333/3, 333/4, 333/5 
oraz otoczenie wy Ŝej wymienionego zabytku  w granicach działek geodezyjnych: 
Obręb Bukowiec: 2/2, 4/1, 4/2, 5/2, 281 (droga), 282/1 (droga), 284, 285, 290, 296 (droga), 297, 298 (droga), 
300/3 (droga), 300/4 (droga), 311/1, 311/2, 311/3, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319/1 (droga), 319/2, 320/1, 
320/3, 326/2, 327/1, 327/2, 328, 329, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5 (droga), 330/7, 330/11, 330/12, 331/6, 331/7 
(droga), 331/12 (część), 334/2, 335/5, 335/7 (droga), 335/9 (droga), 335/11, 335/12, 335/13, 336/4, 340/125 
(część działki na pd. od dróg na dz. 335/9 i 335/10), 341/135, Obręb Mysłakowice: 234/135 
Granice zabytku oraz otoczenia przedstawiono na zał ączniku nr 2, stanowi ącym integraln ą część niniej-
szej decyzji. 
Do rejestru zabytków wcześniejszymi decyzjami wpisano następujące obiekty znajdujące się w granicach załoŜe-
nia: 
Pałac, pawilon parkowy (herbaciarnia), mauzoleum rodziny von Reden, zespół budynków mieszkalnych i gospo-
darczych folwarku decyzja nr 901/J z dnia 14 sierpnia 1987 r. Park, decyzją nr 502/J z dnia 1 grudnia 1977 r. 

12. Numer rejestru 469/A/1-3/04 z dnia 24.12.2004 r. 
ZałoŜenie podworskie z jednostkowym wpisem:  
1) dworu nr 45 połoŜonego na działce nr 247/25 AM-1,  
2) pałacu połoŜonego na działce nr 247/13 AM-1,  
3) parku połoŜonego na działce nr 247/13 AM-1 
usytuowane  we  wsi  Przyborów  gm. Wi ńsko   wraz  z  działkami  nr: 247/19 AM-1,  247/22 AM-1, 247/24 AM-1, 
247/25 AM-1 i częściami działek geodezyjnych nr 247/13 AM-1, 247/14 AM-1. Dwór nr 45 posiada indywidualne 
KW dla lokali:  
lokal 3, lokal 6, lokal 9, lokal 1, lokal 8, lokal 4, lokal 5. 
Na załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji (kopia mapy geodezyjnej w skali 1: 2000) za-
znaczono granicę wpisu do rejestru zabytków oraz jednostkowo wpisane elementy zespołu podworskiego. 
Granice załoŜenia określają: od północy i południa granice działki nr 247/13, od zachodu zachodnia granica sta-
wu, od wschodu granice działek nr 247/13, 247/24, 247/22, 247/19, 247/14 i zewnętrzna granica budynku gospo-
darczego we wschodnim skrzydle folwarku. 

13. Numer rejestru 470/A/04 z dnia 21.12.2004 r. 
Dawny zbór Braci Czeskich, obecnie kaplica pw. M. Boskiej RóŜańcowej w miejscowości Grabiszyce Średnie, gm. 
Leśna, pow. Lubań połoŜony na dz. nr 33 w granicach murów obwodowych wraz z gruntem pod budynkiem. 

14. Numer rejestru 471/A/05 z dnia 17.01.2005 r. 
Cmentarz  połoŜony  we wsi Wyszonowice  gm. Wiązów,  powiat strzeliński, na działce geodezyjnej nr 8 AM-2, 
KW nr 8864, w granicach muru cmentarnego wraz z gruntem w przedmiotowych granicach. Granice wpisu do re-
jestru zabytków określono na załączniku nr 2 (mapa w skali 1: 5000) stanowiącym integralną część niniejszej de-
cyzji.  

15. Numer rejestru 473/A/05/1-3 z dnia 31.01.2005 r. 
Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem we wsi Zaręba, gm. Siekierczyn,  pow. luba ński , z jednostkowym wpi-
sem nieruchomości: 
1) pałac połoŜony na działce nr 466/22 AM-1, 
2) oficyna zachodnia mieszcząca wozownię i stajnię, połoŜona na działce nr 466/22 AM-1, 
3) park połoŜony na działkach: 466/17 AM-1, 466/14 AM-1, 469/3 AM-1, 466/22 AM-1, 467 AM-1, 468 AM-1, 

466/15 AM-1, 466/16 AM-1, 469/4 AM-1, 460/2 AM-1,wraz z działkami geodezyjnymi nr: 460/2 AM-1,  466/14 
AM-1,  466/15 AM-1,  466/16 AM-1,  466/17 AM-1,  466/23 AM-1,  466/24 AM-1,  466/25 AM-1,  466/26 AM-1,  
469/3 AM-1 i częściami działek geodezyjnych nr: 466/22 AM-1, 467 AM-1, 468 AM-1, 469/4 AM-1.   

Na załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji (kopia mapy geodezyjnej w skali 1: 2500) za-
znaczono granice wpisu zespołu do rejestru zabytków oraz budynki wpisane jednostkowo.  
Granice załoŜenia zamykają od wschodu drogi  określone działkami nr 467 i 468, od południa tory kolejowe. Pół-
nocna granica opiera się na drodze wiejskiej określonej działką nr 458 oraz  na północnej granicy działki nr 460/2. 
Od zachodu biegnie wzdłuŜ alei (droga-działka nr 467), dalej południowym skrajem lasu, ujmuje staw i  łączy się z 
działką nr 460/2.  

16. Numer rejestru 474/A/05 z dnia 14.01.2005 r. 
Historyczny zespół budowlany – osiedle mieszkaniowe Ołtaszyn, w rejonie ul. Strączkowej i ul. Grota-Roweckiego 
we Wrocławiu, w granicach jak na załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.  
Granice załoŜenia: 
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– od południa: południowe granice działek 60, 65, 62, 
– od północy: granica biegnie zachodnim fragmentem północnej granicy działki 52, następnie skręca na północ i 

biegnie po granicy części budowlanej działki 30/2 aŜ do jej granicy wschodniej, przecina ul. Strączkową okre-
śloną działką nr 62, skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 62 aŜ do północnej granicy dział-
ki nr 91. Następnie północną i wschodnią granicą działki nr 91, aŜ do drogi określonej działką nr 89, którą 
przecina na wysokości wschodniej granicy działki nr 88, 

– od wschodu: granica biegnie wschodnią granicą działek nr 88, 87/2, 86/1, 85/1, 83, 82, 79, 78, 75, 74, 71, 
przecina działkę nr 70, następnie po działek nr 69, 66 i przecina działkę nr 65, 

– od zachodu: granica biegnie zachodnią granicą działek nr 60, 59, 58/1, 57, 56, 55, 20/2, 21, przecina działki nr 
22 i 23, a następnie po granicy działek 24/2, 54, 53, 27/1, przecina działkę nr 28 i po granicy działki 29.  

17. Numer rejestru 475/A/05 z dnia 17.01.2005 r. 
budynek fortecznego ujęcia wody, połoŜony w Kłodzku przy ul. Zofii Stryjeńskiej nr 15 na działce nr 67/3 AM-4, w 
granicach murów obwodowych z gruntem pod budynkiem. Granica wpisu do rejestru zabytków została oznaczona 
na załączniku nr 2, kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. 

18. Numer rejestru 476/A/05 z dnia 01.02.2005 r. 
Dom mieszkalno-usługowy, d. budynek Poczty Głównej w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 28, pow. Jelenia Góra poło-
Ŝony na dz. 11/1 oraz 11/2, AM 59, w granicach murów obwodowych jak na zał. nr 2 stanowiącym integralną 
część niniejszej decyzji. 

19. Numer rejestru 477/A/05 z dnia 01.02.2005 r. 
Dom mieszkalno-usługowy-kamienicę w Jeleniej Górze,  ul. 1 Maja 26, połoŜoną na dz. 10/6, nr mapy 59  w gra-
nicach murów obwodowych wraz z gruntem pod budynkiem jak na zał. nr 2 stanowiącym integralną część niniej-
szej decyzji. 

20. Numer rejestru 478/A/05 z dnia 15.02.2005 r. 
Kamienica w miejscowości Kowary, ul. 1 Maja 9, pow. Jelenia Góra połoŜona na dz. 303/5, AM-8 w granicach mu-
rów obwodowych wraz z gruntem pod budynkiem jak na zał. nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. 

21. Numer rejestru 479/A/05 z dnia 15.02.2005 r. 
Kamienica w miejscowości Kowary, ul. 1 Maja 15, pow. Jelenia Góra połoŜona na dz. 303/11, AM-8 w granicach 
murów obwodowych wraz z gruntem pod budynkiem jak na zał. nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej de-
cyzji. 

22. Numer rejestru 480/A/05 z dnia 15.02.2005 r. 
Kamienica-dom mieszkalno-usługowy w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy nr 50, połoŜony na części dz. Nr 49/25, 
nr mapy 58, w granicach murów obwodowych wraz z gruntem pod budynkiem jak na zał. nr 2 stanowiącym inte-
gralną część niniejszej decyzji. 

23. Numer rejestru 482/A/1-2/05 z dnia 21.02.2005 r. 
1. kaplica cmentarna, 2. mauzoleum rodziny von Ruschwey, usytuowane na cmentarzu komunalnym w Mysłako-
wicach, pow. Jelenia Góra na dz. Nr 1357, AM-7, w granicach murów obwodowych wraz z gruntem pod kaplicami. 

24. Numer rejestru 483/A/1-4/05 z dnia 25.02.2005 r. 
Zespół budowlany podzamcza w Pieszycach, pow. DzierŜoniów, pl. Zamkowy, połoŜony na działkach nr 22, 25, 
6/3, Obr. 0004 Środkowe, w granicach ww. działek oraz budowle: 
1-dom mieszkalny, dawny dwór, pl. Zamkowy 2, na działce nr 25 
2-dom mieszkalny, pl. Zamkowy 3, na działce nr 22 
3-budynek gospodarczy na działce nr 22 
4-brama na dziedziniec gospodarczy z murem na działce nr 6/3, 22, 25 
w granicach murów obwodowych.  
Granice ochrony konserwatorskiej i lokalizacja ww. obiektów pokazana jest na załączniku nr 2 stanowiącym inte-
gralną część niniejszej decyzji. W obrębie ww. działek do rejestru zabytków wpisano wcześniejszą decyzją mur 
pd.-wsch. z basztą nr decyzji 993/Wł z dnia 30.04.1984 r., na działce nr 25 i 22. 

25. Numer rejestru 484/A/05 z dnia 04.03.2005 r. 
Kamienica w m. Niemcza, Rynek 25, pow. dzierŜoniowski, połoŜona na działce nr 220/1 AM-8, w granicach mu-
rów obwodowych wraz z gruntem pod budynkiem. Granice wpisu do rejestru zabytków pokazano na zał. nr 2 sta-
nowiącym integralną część niniejszej decyzji. 

26. Numer rejestru 485/A/05 z dnia 04.03.2005 r. 
Kamienica w m. Niemcza, Rynek 24, pow. dzierŜoniowski, połoŜona na działce nr 220/3 AM-8, w granicach mu-
rów obwodowych wraz z gruntem pod budynkiem. Granice wpisu do rejestru zabytków pokazano na zał. nr 2 sta-
nowiącym integralną część niniejszej decyzji. 

27. Numer rejestru 486/A/05 z dnia 04.03.2005 r. 
Kamienica w m. Niemcza, Rynek 17, pow. dzierŜoniowski, połoŜona na działce nr 222/7 AM-8, w granicach mu-
rów obwodowych wraz z gruntem pod budynkiem. Granice wpisu do rejestru zabytków pokazano na zał. nr 2 sta-
nowiącym integralną część niniejszej decyzji. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 125 –  11989  – Poz. 2589 

28. Numer rejestru 487/A/05 z dnia 04.03.2005 r. 
Kamienica w m. Niemcza, Rynek 14, pow. dzierŜoniowski, połoŜona na działce nr 224/1 AM-8, w granicach mu-
rów obwodowych wraz z gruntem pod budynkiem. Granice wpisu do rejestru zabytków pokazano na zał. nr 2 sta-
nowiącym integralną część niniejszej decyzji. 

29. Numer rejestru 488/A/05 z dnia 30.03.2005 r. 
Kamienica połoŜona w m. Niemcza przy ul. Królowej Jadwigi nr 1, na działce geodezyjnej nr 443/10 AM-8, pow. 
0.0273 ha, powiat dzierŜoniowski, w granicach murów obwodowych budynku wraz z działką. Granice wpisu do re-
jestru zabytków określono na załączniku nr 2 (mapa w skali 1:1000) stanowiącym integralną część niniejszej de-
cyzji. 
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Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 

Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na 

stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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