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3279 
UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE  

z dnia 16 sierpnia 2005 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów s zkół ponadgimnazjal-
nych prowadzonych przez Powiat Oławski za szczególn e osiągni ęcia na-
ukowe,  
                                    artystyczne i s portowe 

 Działając na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada 
Powiatu w  Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. szkole − naleŜy przez to rozumieć wszystkie typy 

szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół dla do-
rosłych). 

2. uczniu − naleŜy przez to rozumieć ucznia szkoły,  
o której mowa w pkt 1. 

§ 2 

Stypendia przyznawane będą uczniom mającym szcze-
gólne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 

§ 3 

Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, arty-
styczne, sportowe moŜe otrzymać uczeń po ukończeniu 
pierwszego roku nauki, który uzyskał ocenę z zachowa-
nia co najmniej bardzo dobrą oraz łącznie spełnia nastę-
pujące kryteria: 
a) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej 

dziedzinie: naukowej, artystycznej i sportowej, 
b) podejmuje działania naukowe, społeczne, kulturalne, 

itp. pogłębiające jego rozwój intelektualny. 

§ 4 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady pedagogicznej i samorządu 
uczniowskiego, występuje dyrektor szkoły. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust 1, określa za-
łącznik do uchwały. 

§ 5 

1. Wnioski o przyznanie stypendium naleŜy składać do 
Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powia-
towego w Oławie do dnia 30 października kaŜdego 
roku szkolnego. 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzają-
ce informacje w nim zawarte: dokumenty potwierdza-
jące osiągnięcia naukowe, artystyczne  
i sportowe (np.: publikacje, opracowania, dyplomy, po-
twierdzone wyniki sportowe, itp.), potwierdzenie oceny 
z zachowania na koniec poprzedniego roku szkolnego 
oraz wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej zatwier-
dzającej kandydata do otrzymania stypendium. 

3. Wszystkie kserokopie powinny mieć potwierdzenie 
zgodności z oryginałem. 

§ 6 

1. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawiony zo-
stanie bez rozpoznania jeŜeli: 

a) nie spełnia wymogów formalnych, tj. wniosek  zo-
stał złoŜony na innym druku niŜ określony w za-
łączniku do niniejszej uchwały, 

b) wypełniony został nieprawidłowo lub nie zostały 
załączone wymagane dokumenty, 

c) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla 
przyznania stypendium, tj. uczeń nie spełnia wa-
runków określonych w § 3. 

§ 7 

1. O liczbie stypendiów i ich wysokości decydują osią-
gnięcia uczniów oraz wysokość środków finansowych 
przyznanych przez Radę Powiatu na ten cel. 

2. Stypendia są przyznawane na okres od września do 
czerwca w ratach miesięcznych i przekazywane na 
konta poszczególnych szkół kaŜdego roku kalenda-
rzowego. 

3. Rata miesięcznego stypendium nie moŜe być wyŜsza 
niŜ dwukrotność zasiłku rodzinnego obowiązującego 
w dniu, w którym przyznane zostało stypendium. 

§ 8 

1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium 
decydować będzie Zarząd Powiatu w Oławie, po za-
sięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Oławie. 

2. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 30 listo-
pada. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w 
Oławie. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr XXV/152/2004 Rady Powiatu w 
Oławie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski, za wybitne 
wyniki w nauce. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
JÓZEF HOŁYŃSKI
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Załącznik do uchwały Rady Powiatu 
w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. 
(poz. 3279) 
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3280 
UCHWAŁA RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla u czniów sz kół 
ponadgimnazjalnych ko ńczących si ę matur ą ze środków Europejskiego 
               Funduszu Społecznego oraz środków bud Ŝetu państwa 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. Dz. U. 
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 i z 2004 r. Nr 96, poz. 959) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXVIII/ 
/145/2004 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie regula-
minu przyznawania i przekazywania stypendiów na wy-
równywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 
budŜetu państwa, wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Stypendia będą przekazywane w formie: 

a) rzeczowej, 
b) refundacji, 
c) dofinansowania, 
d) zaliczki finansowej w wysokości miesięcz-

nej kwoty stypendium na cele szczegółowo 
wymienione w ust. 2”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. W przypadku realizacji stypendium w formie 

zaliczki finansowej wypłata kolejnej transzy 
uzaleŜniona jest od rozliczenia zaliczki wypła-
canej w miesiącu poprzednim.”, 

2. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia na 
okres nie dłuŜszy niŜ 10 miesięcy w danym roku 
szkolnym.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Złotoryjskiego. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
JAN KOTYLAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 11 sierpnia 2005 r. 

w sprawie upowa Ŝnienia dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów 
i zespołów szkół prowadzonych przez Gmin ę Miejsk ą Lubin do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o  charakterze 
                                     socjalnym dla uczniów 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 90m ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. t.j. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

UpowaŜnia się dyrektorów szkół:  
1. Szkoły Podstawowej nr 3,  
2. Szkoły Podstawowej nr 5,  
3. Szkoły Podstawowej nr 8,  
4. Szkoły Podstawowej nr 9,  
5. Szkoły Podstawowej nr 10,  
6. Szkoły Podstawowej nr 12,  
7. Szkoły Podstawowej nr 14,  
8. Gimnazjum nr 1, 
9. Gimnazjum nr 3, 

10. Gimnazjum nr 4, 
11. Gimnazjum nr 5, 
12. Zespołu Szkół Sportowych, 
13. Zespołu Szkół Integracyjnych, 
do załatwiania indywidualnych spraw, o których mowa w 
art.90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
 o systemie oświaty (Dz. U. tekst jednolity z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,  

poz. 2781) z zakresu pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Miejskiej Lubin. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 

 
 
 
 

3282 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia  11 sierpnia 2005 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokon anie wpisu i zmiany 
wpisu do ewidencji działalno ści gospodarczej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo dzia-
łalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, 
poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, 
poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, 
poz. 995, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, 
poz. 1176, Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, 
poz. 1808) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 
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1. Zwalnia się od opłaty zgłoszenie o dokonanie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej złoŜone przez 
osoby fizyczne. 

2. Zwalnia się od opłaty zgłoszenie o dokonanie zmiany 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej złoŜone 
przez osoby fizyczne. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Lubina. 

§ 3 

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

§ 4 

Z dniem obowiązywania niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXVII/136/04 Rady Miejskiej w Lubinie  
z dnia 2 marca 2004 r. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Miejskim w Lubinie. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 

 
 
 
 

3283 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 29 sierpnia 2005 r. 

w sprawie rodzaju wyró Ŝnień i wysoko ści nagród za osi ągnięcia wysokich 
wyników sportowych dla zawodników i trenerów Gminy Strzegom oraz 

szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 

 Na podstawie art. 18 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. 28 ust. 2 i ust. 
3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, 
poz.889 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

WyróŜnieniami za osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych, zwanymi dalej wyróŜnieniami, mogą być: puchary, 
dyplomy, plakietki, strój sportowy, sprzęt sportowy zwią-
zany z uprawianą dyscypliną sportu. 

§ 2 

1. Ustanawia się następujące rodzaje nagród: 
1) nagroda dla zawodników posiadających status 

amatora przyznawana za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych we współzawodnictwie na 
szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodo-
wym oraz za osiągnięcie wysokiego wyniku spor-
towego o niewymiernym charakterze, 

2) nagroda dla trenerów, instruktorów przyznawana 
za osiągnięcie przez zawodników wysokich wyni-
ków sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajo-
wym i międzynarodowym, 

3) nagroda dla działaczy zasłuŜonych w osiąganiu 
wysokich wyników oraz za aktywność i osiągnięcia 
w działalności społecznej w dziedzinie kultury fi-
zycznej, 

4) jednorazowa nagroda za całokształt działalności w 
dziedzinie kultury fizycznej. 

2. Nagrody przyznawane są w formie pienięŜnej. 
3. Maksymalna wysokość nagrody nie moŜe przekroczyć 

kwoty 3000,00 zł w danym roku kalendarzowym. 

§ 3 

1. WyróŜnienia i nagrody mogą być przyznawane za-
wodnikom posiadającym status amatora, trenerom  
i działaczom zasłuŜonym w osiąganiu wysokich wyni-
ków zrzeszonym w stowarzyszeniach kultury fizycznej 
na terenie gminy Strzegom oraz zawodnikom niezrze-
szonym posiadającym status amatora zamieszkałym 
na terenie gminy Strzegom oraz ich trenerom. 

2. WyróŜnienia i nagrody mogą być przyznawane  
w kategorii seniorów i juniorów. 

3. WyróŜnienia i nagrody przyznawane są za osiągnięcia 
indywidualne oraz zespołowe − dla wyróŜniających się 
zawodników w zespole. 

4. WyróŜnienie i nagroda moŜe być przyznana dla jed-
nego zawodnika maksymalnie dwa razy w roku. 

5. WyróŜnienia i nagrody wręcza Burmistrz Strzegomia 
lub upowaŜniona przez niego osoba. 

§ 4 

1. WyróŜnienia i nagrody przyznaje Burmistrz Strzego-
mia na wniosek: 
1) stowarzyszeń działających w zakresie kultury fi-

zycznej w gminie Strzegom, 
2) właściwej do spraw sportu  komórki organizacyjnej 

Urzędu Miejskiego, 
3) szkół z terenu gminy Strzegom. 

2. Wniosek o przyznanie wyróŜnienia i nagrody składa 
się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik 
został osiągnięty. 

3. Wnioski o nagrody i wyróŜnienia powinny zawierać: 
a) dane osobowe kandydata, 
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b) dane dotyczące dotychczasowej działalności albo 
informacje o osiągnięciach, za które nagroda ma 
być przyznana, 

c) uzasadnienie (osiągnięcie sportowe, efekt pracy 
trenerów, działaczy) wraz z ewentualną dokumen-
tacją. 

4. Wnioski naleŜy składać w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w terminie do 15 
czerwca i 15 grudnia danego roku. W 2005 roku wnio-
ski moŜna składać w terminie do 15 września. 

§ 5 

Rada Miejska w Strzegomiu określi corocznie w budŜecie 
gminy wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na nagrody i wyróŜnienia. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzego-
mia. 

§ 7 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SITARZ

 
 
 
 
 
 

3284 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie zmiany do uchwały nr 54/X/2003 Rady Miejs kiej w Piławie Gór nej 
z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie wieloletniego pr ogramu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy Piława Górna w la tach 2003 −−−−
–2008 zmienionej uchwał ą nr 76/XIV/2003 Rady Miejskiej w Piławie Gór nej 
                                 z dnia 24 wrze śnia 2003 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 7 
i art. 8 oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska w Piławie 
Górnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w uchwale nr 54/X/2003 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 maja 2003 roku  
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy Piława Górna w latach 
2003–2008, zmienionej uchwałą nr 76/XIV/2003 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 września  
2003 r. w następujący sposób: 
1) zmienia się tytuł rozdziału III , który otrzymuje 

brzmienie: 
„Zasady polityki czynszowej oraz warunki obni Ŝania 
czynszu”. 

2) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: 
„1. Warunkiem obniŜenia czynszu naliczonego we-

dług obowiązujących stawek w stosunku do na-
jemców o niskich dochodach jest osiągnięcie wy-
sokości czynszu na poziomie 3% wartości odtwo-
rzeniowej lokalu.”, 

3) do § 19 dodaje się punkty 7–9  w brzmieniu: 
„7. W celu umoŜliwienia wykonania remontu kapital-

nego budynku przy Placu Piastów Śl. 4 w Piławie 
Górnej, wobec braku lokali zamiennych  
o podobnym standardzie w istniejącym mieszka-
niowym zasobie gminy, wynajmowanie lokali w 
nowo wybudowanym budynku przy ul. Młynar-
skiej w Piławie Górnej odbędzie się w oparciu o 
odrębne kryteria ustalone przez Radę Miejską. 

 8. Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki 
mieszkaniowej, niewynajęte – zgodnie z kryte-
riami ustalonymi przez Radę Miejską – lokale 
mieszkalne w nowo wybudowanym budynku przy 
ul. Młynarskiej mogą być przeznaczone do wy-
najmu w zamian za czynsz ustalony  
w drodze przetargu publicznego. 

 9. Cenę wywoławczą w postępowaniu przetargo-
wym stanowi stawka określona przez Bur-

mistrza Miasta na podstawie przedmiotowej 
uchwały”. § 2 
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Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy 
Górnej. 

 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BRONISŁAW JUDZIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 

3285 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie zmiany do uchwały nr 24/V/2003 Rady Miejs kiej w Piławie Gór nej 
z dnia 8 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia zas ad wynajmowania 
  lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piława Gór na 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4, art. 6, 
art. 20 i art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w uchwale nr 24/V/2003 Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 8 stycznia 2003 roku w 
sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piława Gór-
na, w następujący sposób: 
1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„Wysoko ść dochodu gospodarstwa domowego 
uzasadniaj ąca zastosowanie obni Ŝek czynszu. 
1. Ustala się wysokość dochodu gospodarstwa do-

mowego uzasadniającą zastosowanie obniŜki 
czynszu o 10% dla: 
a) gospodarstwa jednoosobowego – gdy średni 

miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złoŜenia wniosku o obniŜkę 
czynszu, nie przekracza 75% kwoty najniŜszej 
emerytury, 

b) gospodarstwa wieloosobowego – gdy średni 
miesięczny dochód na jednego członka  
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złoŜenia wniosku o ob-
niŜkę czynszu, nie przekracza 50% kwoty naj-
niŜszej emerytury. 

2. Ustala się wysokość dochodu gospodarstwa do-
mowego uzasadniającą zastosowanie obniŜki 
czynszu o 20% dla: 
a) gospodarstwa jednoosobowego − gdy średni 

miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złoŜenia wniosku o obniŜkę 

czynszu, nie przekracza 50% kwoty najniŜszej 
emerytury, 

b) gospodarstwa wieloosobowego – gdy średni 
miesięczny dochód na jednego członka gospo-
darstwa domowego w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złoŜenia wniosku o obniŜkę 
czynszu, nie przekracza 30% kwoty najniŜszej 
emerytury. 

3. Za dochód , o którym mowa w § 4a pkt 1 i 2 niniej-
szej uchwały, uwaŜa się dochód w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o do-
datkach mieszkaniowych (Dz. U Nr 71,  
poz. 734 z późn. zm.).”, 

2) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: 
„Kryteria oddania w najem lokali w budynku nowo 
wybudowanym przy ul. Młynarskiej w Piławie Gór-
nej. 
1. Przy zasiedlaniu nowo wybudowanego budynku 

przy ul. Młynarskiej, umowy najmu lokalu mogą 
być zawierane z osobami, które spełniają n/w kry-
teria łącznie: 
1) są najemcami lokali mieszkalnych w budynku 

przy Pl. Piastów Śl. 4 w Piławie Górnej lub są 
najemcami samodzielnych lokali mieszkalnych 
w zasobie gminy, z którymi zawarcie umowy 
najmu spowoduje uzyskanie odpowiedniego lo-
kalu na rzecz najemcy lokalu w budynku przy 
Pl. Piastów Śl. 4, który nie jest w stanie spełnić 
wszystkich kryteriów do uzyskania 
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mieszkania w nowo wybudowanym budynku 
przy ul. Młynarskiej w Piławie Górnej, 

2) regularnie opłacają czynsz najmu i nie posiada-
ją zaległości czynszowych za zajmowany obec-
nie lokal mieszkalny, 

3) utrzymują posiadany lokal w naleŜytym stanie. 
2. Wynajmowanie lokali dokonywane będzie zgodnie 

z dodatkową listą przydziałów lokali mieszkalnych, 
sporządzoną na podstawie regulaminu opracowa-
nego w oparciu o kryteria uchwały. 

3. Umowy najmu lokali mieszkalnych zawierane będą 
wyłącznie na czas nieoznaczony. 

4. Zawarcie umowy najmu w nowo wybudowanym 
budynku uzaleŜnia się od wpłacenia przez  
najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie naleŜ-
ności z tytułu najmu lokalu w wysokości  
12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, 
obliczonego według stawki czynszu obowiązującej 
w dniu zawarcia umowy najmu.”. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy 
Górnej. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BRONISŁAW JUDZIŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3286 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU 

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie okre ślenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2  
im. śołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju, ul. Woj ska Polskiego 23  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się obwód Szkoły  Podstawowej nr 2 im. śołnierzy 
z Monte Cassino w Polanicy Zdroju od roku szkolnego 
2005/2006, który obejmuje: 
1. wszystkie ulice w gminie Polanica Zdrój,  
2. z gminy Szczytna − miejscowość Wolany od nr 66 do 

135, 
3. z gminy Kłodzko − miejscowość  Stary Wielisław. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXX/230/2005 Rady Miejskiej  w 
Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2005 r. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2005 r.     
 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ZBIGNIEW PUCHNIAK 
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3287 
UCHWAŁA RADY MIASTA OLE ŚNICY 

z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

w sprawie zmiany  Statutu Sekcji Dróg Miejskich w O leśnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U .z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Sekcji Dróg Miejskich stanowiącym załącznik 
do uchwały nr XXIX/209/2001 Rady Miejskiej Oleśnicy z 
dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Miejskiej Oleśnicy nr XXVI/174/2000  
z dnia 21 października 2000 r. w sprawie zmiany Uchwa-
ły Rady Miejskiej Oleśnicy nr XXII/154/2000  
z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie nadania Statutu Sekcji 
Dróg Miejskich w Oleśnicy wprowadza się następujące 
zmiany:  
1) uŜyte w Statucie wyrazy „Gminy Miejskiej Oleśnicy” i 

„Gminy” zastępuje się wyrazami „Miasta Oleśnicy”, 
2) uŜyte w Statucie wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje 

się wyrazami „Burmistrz Miasta Oleśnicy”, 
3) uŜyte w Statucie wyrazy „Urząd Miejski Oleśnicy” 

zastępuje się wyrazami „Urząd Miasta Oleśnicy”, 
4) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 3.  SDM ma swoją siedzibę w Oleśnicy przy  
ul. B. Krzywoustego 31B”, 

5) § 13 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 13. Dyrektor SDM realizuje swoje obowiązki  
i uprawnienia w porozumieniu z zakładowymi organi-
zacjami związkowymi na zasadach określonych w 
ustawie o związkach zawodowych.” 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oleśnicy.  

§ 3 

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu obejmujący zmiany , 
o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały . 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
RYSZARD ZELINKA 

 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miasta Ole śnicy 
z dnia 31 sierpnia 2005 r. (poz. 3287) 

 
 

Tekst jednolity 
 

STATUT 
Sekcji Dróg Miejskich w Ole śnicy  

 
 

C z ę ś ć   I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Podstawy działania Sekcji Dróg Miejskich  

1. Uchwała Rady Miejskiej Oleśnicy nr VII/24/90  
z dnia 17 września 1990 r. w sprawie utworzenia Za-
kładu Dróg Miejskich w Oleśnicy oraz 

2. Uchwała Rady Miejskiej Oleśnicy nr XXIII/222/96  
z dnia 01 marca 1996r. o zmianie uchwały  
nr VII/24/90 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia  
17 września 1990 r.  w sprawie utworzenia Zakładu 
Dróg Miejskich w Oleśnicy oraz  postanowienia niniej-
szego statutu. 

§ 2 

1. Sekcja Dróg Miejskich zwana dalej SDM jest jednost-
ką organizacyjną Miasta Oleśnicy. Funkcjonuje jako 
zakład budŜetowy. 

2. SDM jest zarządem dróg gminnych Miasta Oleśnicy. 
3. Przedmiotem działania jest: utrzymanie dróg miej-

skich, budowa, remonty kapitalne i bieŜące na-
wierzchni dróg, ulic, placów i chodników miejskich  
oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg, ulic, pla-
ców i chodników. 

4. SDM moŜe wykonać pod warunkiem zapewnienia 
odpowiednich środków, zlecane przez uprawnione or-
gany samorządu miasta Oleśnicy  równieŜ inne zada-
nia z zakresu administracji publicznej. 

5. SDM moŜe wykorzystywać posiadane mienie komu-
nalne dla dodatkowej  działalności usługowej lub in-
nej, zapewniając uzyskanie przychodów na zasadzie 
pełnej rentowności. 
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§ 3 

SDM ma swoją siedzibę w Oleśnicy przy ul. B. Krzywo-
ustego 31B. 

§ 4 

SDM nie ma osobowości prawnej i rozlicza się z budŜe-
tem Miasta Oleśnicy za pośrednictwem wydziału finan-
sowego  Urzędu  Miasta  Oleśnicy. 

§ 5 

1. Organem sprawującym nadzór nad działalnością SDM 
jest Burmistrz Miasta Oleśnicy. 

2. Burmistrz Miasta Oleśnicy dokonuje okresowej oceny 
działalności SDM w zakresie: 
a) prawidłowości wykorzystania środków przezna-

czonych na określone cele, 
b) utrzymanie w naleŜytym stanie dróg, placów, 

chodników i ich oznakowanie, 
c) prawidłowości wykonywania zadań zleconych, 
d) Burmistrz Miasta Oleśnicy zatwierdza roczny plan 

finansowy i rzeczowy SDM, 
e) Burmistrz Miasta Oleśnicy ustala taryfikator kwalifi-

kacyjny i płac SDM po zaciągnięciu opinii Związ-
ków Zawodowych. 

3. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz Miasta 
Oleśnicy jest uprawniony do: 
a) określenia kierunków działania SDM, 
b) powoływania i odwoływania Dyrektora SDM, 
c) dokonywania oceny pracy Dyrektora SDM, 
d) wstrzymania wykonania decyzji Dyrektora SDM 

oraz zobowiązania go do ich zmiany lub uchylenia, 
e) dokonywania przez swoje organy kontroli działal-

ności SDM. 
§ 6 

SDM działa głównie w granicach miasta Oleśnicy. 

§ 7 

Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowie-
dzialność SDM określa „Regulamin organizacyjny SDM” 
zatwierdzony przez Burmistrza  Miasta Oleśnicy. 

C z ę ś ć   II 

Przedmiot i zakres działania SDM 

§ 8 

1. Podstawą funkcjonowania gospodarki finansowej 
SDM stanowi roczny plan finansowy.     

2. Zakład otrzymuje środki finansowe w ramach roczne-
go planu /budŜet/ Miasta  Oleśnicy. 

3. SDM otrzymuje dodatkowe środki w razie zlecenia mu 
zadań z zakresu administracji publicznej. 

4. SDM wydatkuje środki pienięŜne na statutową działal-
ność oraz na pokrycie potrzeb wynikających z realiza-
cji zadań z zakresu administracji publicznej nałoŜo-
nych przez uprawnione  organy Miasta Oleśnicy. 

5. Gospodarkę finansową reguluje ustawa o finansach 
publicznych. 

6. Zakład rozlicza się z budŜetem miasta za pośrednic-
twem wydziału finansowego  Urzędu Miasta  Oleśnicy. 

§ 9 

Do SDM jako zarządu drogi naleŜy część zadań spoczy-
wających na zarządcy drogi, dróg gminnych  Miasta  
Oleśnicy, a w szczególności: 
a) utrzymanie i ochrona dróg  oraz obiektów mostowych, 
b) utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inŜy-

nierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych 
urządzeń związanych z drogą, 

c) wykonawstwo zadań w zakresie inŜynierii ruchu,  
d) wykonawstwo zadań w zakresie przygotowania infra-

struktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wyko-
nywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, 

e) koordynacja robót w pasie drogowym, 
f) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na 

zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych 
pojazdów z ładunkiem  lub bez ładunku o masie, naci-
skach osi lub wymiarach przekraczających wielkości 
określonych w odrębnych przepisach oraz naliczanie 
opłat  i kar pienięŜnych, 

g) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg  
i obiektów mostowych, 

h) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzyma-
niowych i zabezpieczających, 

i) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich uŜytkowni-
ków, 

j) wprowadzanie ograniczeń  bądź zamykanie dróg  
i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wy-
znaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie za-
groŜenie bezpieczeństwa osób lub mienia, 

k) utrzymanie  zieleni w pasie drogowym poza obszara-
mi zabudowanymi, 

a ponadto: 
l) przygotowanie i realizacja zadań (w drodze zleceń lub 

własnymi siłami) w zakresie budowy nowych dróg, 
remontów kapitalnych i bieŜących dróg placów i mo-
stów,  

m) montaŜ i konserwacja tablic z nazwami ulic, 
n) zimowe utrzymanie dróg, 
o) utrzymanie wiat przystankowych komunikacji miej-

skiej. 
§10 

Zakres zadań wyszczególniony w § 9 punkty a−k niniej-
szego Statutu SDM wykonuje na zlecenie lub za porozu-
mieniem z Zarządcą drogi, dróg gminnych Miasta Oleśni-
cy. 

C z ę ś ć   III 

Organy SDM 

§ 11 

1. Sekcją Dróg Miejskich  kieruje Dyrektor  SDM. 
2. Dyrektor SDM zarządza zakładem i reprezentuje go 

na zewnątrz. 
3. Dyrektor prowadzi działalność statutową w zakresie 

ustalonym planem finansowym i rzeczowym zatwier-
dzonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy. 

4. Dyrektor SDM przy realizacji zadań merytorycznych 
zobowiązany jest do współdziałania z Wydziałem 

Architektury, Budownictwa i Inwestycji oraz Wydzia-
łem Finansowym Urzędu Miasta Oleśnicy. 

§ 12 

Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora 
SDM naleŜy: 
1. Ustalenie wewnętrznej organizacji pracy SDM,  

a zwłaszcza określenia zakresu obowiązków, upraw-
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nień, odpowiedzialności pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach kierujących i samodzielnych. 

2. Stosowanie sankcji słuŜbowych wobec pracowników 
naruszających postanowienia regulaminu pracy oraz 
kierowanie do właściwych organów wniosków o po-
ciągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej 
osób winnych spowodowania szkody majątkowej. 

3. Ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych 
SDM oraz zapewnienie sprawnego ich obiegu. 

4. Określenie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrz-
nej oraz podejmowanie decyzji zaleŜnych od jej wyni-
ków. 

5. Realizacja zadań wynikających ze szczegółowego 
zakresu obowiązków. 

§ 13 

Dyrektor SDM realizuje swoje obowiązki i uprawnienia w 
porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi  
na zasadach określonych w ustawie o związkach zawo-
dowych. 

§ 14 

Dyrektor SDM wykonuje swoje funkcje przy pomocy 
głównego księgowego. Szczegółowy zakres uprawnień i 
obowiązków głównego księgowego określają odpowied-
nie przepisy. 

C z ę ś ć   IV 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 15 

SDM jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa 
pracy. 

§16 

W sprawach nieobjętych niniejszym statutem mają zasto-
sowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
RYSZARD ZELINKA 

 
 
 

3288 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z  mieszka ńcami  
Bieganówka dotycz ących zmiany okre ślenia rodzajowego miejscowo ści  

Bieganówek w gminie Radków 

 Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w 
związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych na-
zwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z póź-
niejszymi zmianami) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany 
określenia rodzajowego miejscowości z Bieganówek – 
wieś na Bieganówek – przysiółek wsi. 

§ 2 

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzone zostaną w 
drodze ankiety, w której uprawnieni do głosowania 
mieszkańcy Bieganówka udzielą odpowiedzi na pytanie: 
Czy jest Pan/Pani za zmianą określenia rodzajowego  
z Bieganówek – wieś na Bieganówek – przysiółek wsi. 

§ 3 

Konsultacje winny być przeprowadzone w terminie  
21 dni od daty wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Radków. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ZYGMUNT SZKRETKA 

3289 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 7 września 2005 r. 
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w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy ma terialnej o charakte-
rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielawa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Bielawa. 

§ 2 

1. Stypendium szkolne moŜe być udzielane uczniowi 
znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Podstawowym miernikiem trudnej sytuacji materialnej 
jest kryterium dochodowe. 

3. Warunkiem przyznania stypendium szkolnego, oprócz 
kryterium dochodowego, są następujące okoliczności: 
1) występowanie bezrobocia w rodzinie, 
2) obecność osób niepełnosprawnych, 
3) występowanie cięŜkiej lub długotrwałej choroby, 
4) wielodzietność w rodzinie, 
5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 
6) występowanie w rodzinie alkoholizmu lub narko-

manii, 
7) rodzina niepełna, 
8) wystąpienie zdarzenia losowego. 

§ 3 

Miesięczna wysokość stypendium wynosi: 
1) 200% kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie mie-

sięcznym na osobę w rodzinie do 10% kryterium do-
chodowego, 

2) 170% kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie mie-
sięcznym na osobę w rodzinie od 10,01% do 20% kry-
terium dochodowego, 

3) 140% kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie mie-
sięcznym na osobę w rodzinie od 20,01% do 30% kry-
terium dochodowego, 

4) 110% kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie mie-
sięcznym na osobę w rodzinie od 30,01% do 40% kry-
terium dochodowego, 

5) 80% kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie mie-
sięcznym na osobę w rodzinie od 40,01% do 100% 
kryterium dochodowego. 

§ 4 

Stypendium szkolne moŜe być udzielane uczniowi  
w formie: 
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udzia-

łu w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza za-
jęcia realizowane w szkole w ramach planu naucza-
nia, w szczególności udziału w: 

a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zaję-
ciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach lo-
gopedycznych i innych wynikających z potrzeby 
wyrównywania braków edukacyjnych bądź  
z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno- 
-pedagogicznej, 

b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez 
szkołę np.: wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, na wy-
cieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia 
edukacyjne itp., 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udzia-
łu w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, za-
jęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć 
na basenie i innych, 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,  
w tym w szczególności zakupu: 
a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników  

i innych ksiąŜek pomocniczych do realizacji proce-
su dydaktycznego, multimedialnych programów 
edukacyjnych, 

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków  
i innych artykułów szkolnych, 

c) stroju sportowego i innego wyposaŜenia uczniów 
wymaganego przez szkołę, 

d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodat-
kowych zajęciach edukacyjnych. 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zwią-
zanych z pobieraniem nauki w miejscu i poza miej-
scem zamieszkania w odniesieniu do słuchacza kole-
gium, a takŜe ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, a w 
szczególności: 
a) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku 

lub na stancji, 
b) pokrycie kosztów związanych z opłatą czesnego. 

5) świadczenia pienięŜnego, jeŜeli Burmistrz uzna, bio-
rąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, Ŝe udzie-
lenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1–
2, a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 
takŜe w formie, o której mowa  
w pkt 4, nie jest moŜliwe, 

6) świadczenia pienięŜnego, jeŜeli Burmistrz uzna, bio-
rąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, Ŝe w 
przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium w 
formie, o której mowa w pkt 1–4, nie jest celowe. 

§ 5 

1. Stypendia będą wypłacane na podstawie oryginalnych 
faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodaw-
cę. 

2. Stypendia przyznane w formie, o której mowa  
w § 4 pkt 5 i 6 – gotówką lub przelewem na konto 
osobiste wnioskodawcy. 

§ 6 

1. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany w przypadku: 

1) śmierci jednego lub obojga rodziców, 
2) utraty mienia znacznej wartości, 
3) wystąpienia wydatków związanych z nagłą cięŜką 

chorobą w rodzinie, 
4) innych, szczególnych okoliczności. 
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2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz 
Miasta kierując się indywidualną oceną skutków zda-
rzenia losowego. 

§ 7 

1. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzyma-
niu dotacji, o której mowa w art.90r ust. 1 ustawy o 
systemie oświaty. 

2. W przypadku otrzymania dotacji, o której mowa  
w ust. 1, w wysokości niepokrywającej w całości kwo-
ty potrzebnej na wypłatę stypendiów, okres na jaki zo-
stało przyznane stypendium moŜe zostać skrócony w 
celu wypłaty stypendium wszystkim wnioskodawcom 
spełniającym warunki określone  
w art.90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 9 

Traci moc uchwała nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej Bie-
lawy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Bielawa. 

§ 10 

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

WICEPRZEWODNICZĄ-
CY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

PIOTR ŁYśWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3290 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 7 września 2005 r. 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zarz ądu Placówek O światy 
w Bielawie upowa Ŝnienia do wydawania decyzji administracyjnych w za-
kresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uc zniów 
                         zamieszkałych na terenie G miny Bielawa 

 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w związku z art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Udziela się upowaŜnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarzą-
du Placówek Oświaty w Bielawie do wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawie udzielenia pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym uczniom. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
PIOTR ŁYśWA

3291 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 189 –  18478  – Poz. 3291 

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 5 sierpnia 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego obszaru 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej poło Ŝonego w obr ębie wsi 
                                Szymanów, gmina Dob romierz 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą 
nr XXXIII/202/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 lutego 2005 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, o powierzchni 0,62 ha, połoŜonego w obrę-
bie wsi Szymanów, gmina Dobromierz. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 stano-
wiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu 
obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŜą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 
do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 
2 nie są ustaleniami planu. 

§ 2 

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu. 
1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia 

dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczone-
go na rysunku planu symbolem: 
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego formułowane są w odniesieniu do te-
renu projektowanej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej. 
1) Na terenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ustala się realizację budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, moŜliwa jest rów-
nieŜ realizacja obiektów gospodarczych związa-
nych funkcjonalnie z podstawowym przeznacze-
niem terenu (np. garaŜ) oraz urządzeń towarzy-
szących: dojść, dojazdów, obiektów małej architek-
tury, ogrodów przydomowych i ogrodzeń. 

2) Projektowana zabudowa musi swoim charakterem 
nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regionu, 
nie moŜe stwarzać dysonansu z otoczeniem i win-
na szanować środowisko naturalne, zaleca się sto-
sowanie architektury inspirowanej charakterem za-
budowy regionalnej lub dobrej klasy architektury 
współczesnej. 

3) Zakazuje się stosowania jako materiałów wykoń-
czeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu 
„siding”, blachy falistej i trapezowej. 

4) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem te-
renu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 
1) Ochronie podlega: 

a) powietrze atmosferyczne, 
b) wody powierzchniowe i podziemne, 
c) powierzchnia ziemi. 

2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 
przyjaznych dla środowiska nośników energii (gaz, 
olej opałowy, energia elektryczna, itp.). 

3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się bę-
dzie w systemie gospodarki komunalnej. 

4) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych na-
leŜy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu i 
wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopo-
chodnych i innych substancji chemicznych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. 
W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, wy-
stępowania stanowiska archeologicznego, kontynu-
acja działalności inwestycyjnej uzaleŜniona jest od 
opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, któ-
rą naleŜy uzyskać na piśmie. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych. 
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze obję-

tym planem takich elementów zagospodarowania, 
które swą wielkością, formą lub kolorystyką powo-
dują dysonans z otoczeniem. 

2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na tere-
nach komunikacji obsługującej zabudowę miesz-
kaniową wyklucza się lokalizację urządzeń rekla-
mowych wolno stojących, zarówno na terenie dzia-
łek jak i w przyległym pasie drogowym. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu. 
1) Ustalenia planu regulują: usytuowanie budynku na 

działce, wysokość, geometrię i sposób pokrycia 
dachów, minimalną powierzchnię działki przezna-
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czonej pod zagospodarowanie przyrodniczo – 
czynne. 

2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN obowiązują następujące ustalenia:  
a) linie zabudowy: nieprzekraczalna i obowiązują-

ca zgodnie z rysunkiem planu, 
b) powierzchnia ogólna zabudowy nie moŜe prze-

kraczać 20% powierzchni całkowitej działki bu-
dowlanej, 

c) wysokość projektowanej zabudowy do dwóch 
kondygnacji łącznie z poddaszem mieszkalnym,  

d) obowiązują dachy strome, symetryczne,  
o nachyleniu połaci dachowej od 35º do 45º. 
Niedopuszczalne jest stosowanie dachów  
o połaciach mijających się na wysokości kaleni-
cy, obowiązuje pokrycie dachu ceramiczne, 

e) moŜliwe jest podpiwniczenie budynku miesz-
kalnego pod warunkiem, Ŝe poziom posado-
wienia parteru nie będzie wyŜszy niŜ 0,5 m po-
nad średni poziom terenu, 

f) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych 
pod projektowaną zabudowę minimum 50% ich 
powierzchni naleŜy przeznaczyć pod zagospo-
darowanie przyrodniczo-czynne (zieleń przy-
domowa, zadrzewienia, trawniki). 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie. 
Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub 
obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami  
o ochronie przyrody. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem.  
Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się 
zasadę podziału terenu na działki budowlane. Zasada 
podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się jej 
korekty z zachowaniem następujących kryteriów: za-
pewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi 
gminnej, minimalna powierzchnia działki budowlanej 
nie moŜe być mniejsza niŜ 1500 m2, szerokość frontu 
działki przylegającej do drogi publicznej nie moŜe być 
mniejsza niŜ 25,0 m. 

 
 
9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu.  
1) Ustala się następujące ograniczenia w uŜytkowa-

niu terenów: 
a) na terenie projektowanej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, na jednej działce budow-
lanej moŜliwe jest usytuowanie jednego budyn-

ku mieszkalnego. Obowiązuje zakaz realizacji 
obiektów i urządzeń, które nie są związane lub 
kolidują z przeznaczeniem terenu. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej.  
1) Ustalenia dotyczące projektowanego układu ko-

munikacyjnego. 
Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istnie-
jącą drogą gminną. 

2) Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej. 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-

cej sieci elektroenergetycznej. Wymagane jest 
przesunięcie przebiegu linii elektroenerge-
tycznej „sn” zgodnie z rysunkiem planu, 

b) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodo-
ciągowej,  

c) odprowadzanie ścieków sanitarnych do 
oczyszczalni przydomowych,  

d) odprowadzanie wód opadowych, po wstęp-
nym oczyszczeniu, do istniejących cieków na 
warunkach określonych przez ich zarządcę. 

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o 
których mowa w § 2, pozostają one w dotychczasowym 
uŜytkowaniu. 

§ 4 

Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczeniu jedno-
razowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  
z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości 20%. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobro-
mierz. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JOLANTA NITARSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Dobromierz z dnia 5 sierp-
nia 2005 r. (poz. 3291) 



 

 
Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Dobromierz z dnia 5 sierp-
nia 2005 r. (poz. 3291) 
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zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 
1. Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak równieŜ w 
trakcie dyskusji publicznej. 

 
2. Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe stycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej nale Ŝących do zada ń własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
połoŜonego w obrębie wsi Szymanów, gmina Dobromierz. 
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i 
wpływów. 
Z prognozy wynika, Ŝe gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz 
transformację terenu.  

 
 
 

3292 
UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 5 sierpnia 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego  
dz. nr 148/4 poło Ŝonej we wsi Pietrzyków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze póź. zm.) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady 
Gminy Dobromierz nr XXXIV/210/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dz. nr 148/4 połoŜonej we wsi Pietrzyków – uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dz. nr 148/4 połoŜonej we wsi Pietrzyków,  
2. Granice terenu objętego planem miejscowym ozna-

czono na rysunku planu, stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.  

3. Integralną częścią planu do niniejszej uchwały są: 
– rysunek planu, przedstawiony na załączniku gra-

ficznym w skali 1:1000 – załącznik nr 1, 
– rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu – załącznik nr 2, 
– rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej oraz zasad ich finansowania – załącznik nr 3. 

4. W planie wyznacza się teren, objęty liniami rozgrani-
czającymi określonymi na rysunku planu, pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą – 
MN. 

§ 2 

1. Plan określa:  
• przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasa-
dach zagospodarowania; 

• zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go; 

• zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

• zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 

• wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

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

• granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takŜe naraŜonych na niebezpieczeń-
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stwo powodzi oraz zagroŜonych osuwaniem się 
mas ziemnych; 

• szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym;  

• szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

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

• sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uŜytkowania terenów; 

• stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

2. Dopuszcza się, do czasu realizacji ustaleń planu, 
dotychczasowe uŜytkowanie terenu pod warunkiem 
Ŝe istniejące parametry powierzchni zabudowy oraz 
wielkości działek, związanych z istniejącą funkcją, nie 
zostaną powiększone. 

§ 3 

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o: 
1. planie  – naleŜy przez to rozumieć niniejszy miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 
148/4 we wsi Pietrzyków; 

2. rysunku planu  – naleŜy przez to rozumieć załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący integralną 
część planu, 

3. terenie  – naleŜy przez to rozumieć obszar o określo-
nym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

4. przeznaczeniu podstawowym terenu  – naleŜy przez 
to rozumieć podstawowe funkcje, pod które przezna-
cza się ograniczony liniami rozgraniczającymi teren, 

5. przeznaczeniu dopuszczalnym terenu  – naleŜy 
przez to rozumieć funkcje, które mogą być wprowa-
dzone na danym terenie w celu uzupełnienia i wzbo-
gacenia funkcji podstawowej terenu; funkcje te nie 
mogą przekraczać 50% terenu przeznaczonego pod 
funkcję podstawową. 

6. wska źniku zabudowy  – naleŜy przez to rozumieć 
wskaźnik wyraŜający stosunek powierzchni zabudowy 
budynków do powierzchni odpowiadającej im działki 
na danym terenie, 

7. nieprzekraczalnej linii zabudowy  – naleŜy przez to 
rozumieć wyznaczoną od drogi publicznej dla danego 
terenu linię, której nie moŜe przekroczyć Ŝaden ele-
ment zabudowy, 

8. terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
– naleŜy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod 
zabudowę, o której mowa  w § 3 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690 z 2002 roku z późniejszymi zmianami), 

9. powierzchni biologicznie czynnej  – naleŜy przez to 
rozumieć wyraŜony w procentach stosunek po-
wierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do po-
wierzchni działki na danym terenie. 

R o z d z i a ł  2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 4 

Ustalenia niniejszego rozdziału stosuje się przy realizacji 
nowej zabudowy oraz przy rozbudowie nadbudowie, 
przebudowie, dobudowie i remoncie istniejącej zabudo-
wy. 

§ 5 

1. Kolorystyka elewacji obiektów winna nawiązywać do 
kolorystyki obiektów sąsiednich. 

2. Dla elewacji zakaz stosowania ciemnej i jaskrawej 
kolorystyki. 

3. Zakaz stosowania nienaturalnych okładzin elewacyj-
nych, typu siding na obiektach mieszkalnych. 

4. Zakaz stosowania blachy trapezowej i falistej do po-
krycia połaci dachowych na budynkach mieszkalnych. 

5. Dla pokryć dachowych stosować ciemną kolorystykę. 
§ 6 

1. Zakaz budowy ogrodzenia pełnego (muru) od strony 
drogi. 

2. Miejsce na pojemniki na odpady (zasieki) powinno być 
lokalizowane w ogrodzeniu nieruchomości od strony 
drogi, z której dostępna jest nieruchomość. 

3. Lica budynków gospodarczych i garaŜowych nie po-
winny być wysunięte przed lico budynku mieszkalne-
go. 

4. Wejście główne do budynku mieszkalnego powinno 
być zlokalizowane od strony drogi, z której dostępna 
jest nieruchomość. 

§ 7 

Dla umieszczania nośników reklamowych ustala się: 
1. Lokalizacja wolno stojących nośników reklamowych 

tylko w liniach rozgraniczających dróg, za zgodą za-
rządcy drogi. 

2. Na pozostałym obszarze lokalizacja nośników rekla-
mowych tylko na elewacjach budynków. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajo-
brazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8 

Ustala się następujące zasady ochrony terenów zieleni i 
powierzchni ziemi: 
1. Nakazuje się utrzymywanie i uzupełnianie zieleni wy-

sokiej towarzyszącej drogom publicznym. 
2. Zakazuje się odprowadzenia ścieków bezpośrednio 

do gruntów. 
3. Zakazuje się niwelacji terenu niemających związku z 

realizacją przedsięwzięcia przewidzianego na danym 
terenie. 

4. Masy ziemne przemieszczane w związku z realizacją 
przedsięwzięcia powinny być wykorzystane do zago-
spodarowania terenu. 

§ 9 

Ustala się następujące zasady ochrony wód i powietrza: 
1. Zakazuje się odprowadzenia ścieków bezpośrednio 

do wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych. 
2. Nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw 

ekologicznych (np gaz, energia elektryczna, olej opa-
łowy). 
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3. Dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych paliw 
stałych tylko dla ogrzewania budynków gospodar-
czych. 

§ 10 

Na obszarze objętym planem nie występują obiekty obję-
te ochroną konserwatorską. 

 
 

R o z d z i a ł  4 

Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów 

§ 11 
Dla terenu MN ustala się: 
 

Przeznaczenie podstawowe 
terenu 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 

Przeznaczenie  
dopuszczalne terenu 

1. Sieci i urządzenia związane z infrastrukturą techniczną. 
2. Zieleń urządzona. 

Parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy  

1. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje + poddasze dla zabudowy mieszkanio-
wej; 1 kondygnacja dla zabudowy gospodarczej i garaŜy. 

2. Dachy strome, dwu lub czterospadowe. 
3. Kąt nachylenia połaci dachowych 30–450. 
4. Układ połaci dachowych symetryczny. 
5. Podstawowa bryła budynków projektowanych oparta powinna być na rzucie prostokąta. 

Parametry i wskaźniki  
zagospodarowania terenów 

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu. 
2. Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25 
3. Powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 

Zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

Zakaz wtórnego podziału nieruchomości. 

Zasady obsługi terenu  
w zakresie infrastruktury 
technicznej 

1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego. 
2. Tymczasowo dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć wody. 
3. Odprowadzenie ścieków docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 
4. Tymczasowo dopuszcza się korzystanie ze szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe 

lub z przydomowych oczyszczalni ścieków, 
5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków tylko po uprzednim wykonaniu badań 

chłonności gruntu dla wprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu i po uzyskaniu 
pozwolenia wodno-prawnego w przypadku wprowadzenia oczyszczonych ścieków do ro-
wów melioracyjnych lub wód powierzchniowych. 

6. Odprowadzenie wód opadowych na teren nieruchomości, do rowu melioracyjnego lub do 
wód powierzchniowych, po uzyskaniu stosownych zezwoleń. 

7. Zasilanie w energię elektryczną z sieci energetycznej, na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci. 

8. Zaopatrzenie w gaz po wybudowaniu sieci gazowej na terenie gminy na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę sieci, tymczasowo dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na 
gaz propan – butan. 

9. Gromadzenie odpadków stałych w przystosowanych pojemnikach z zastosowaniem se-
gregacji odpadów i wywóz na wysypisko śmieci. 

10. Ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne systemy grzewcze i zgodnie z § 9, ust.2 
i 3. 

10. Dopuszcza się wprowadzenie ogrzewania kominkowego tylko jako uzupełnienie ogrze-
wania podstawowego. 

11. Dopuszcza się stosownie odnawialnych źródeł energii. 
12. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi KDD zlokalizowanej poza granicami opracowania. 

Wielkość stawki procentowej 
stanowiącej podstawę do 
określenia opłaty jednora-
zowej 

20% 

 
R o z d z i a ł  5 

Przepisy ko ńcowe 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobro-
mierz. 
 
 

§ 13 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

JOLANTA NITARSKA 



 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Dobromierz z dnia 5 sierp-
nia 2005 r. (poz. 3292) 

 
Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Dobromierz z dnia 5 sierp-
nia 2005 r. (poz. 3292) 

 
 

Rozstrzygni ęcie dotycz ące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do miejsco wego planu  
zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 1 48/4 we wsi Pietrzyków, gmina  

Dobromierz 
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W trakcie wyłoŜenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 
148/4 we wsi Pietrzyków nie wniesiono uwag do planu. 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Dobromierz z dnia 5 sierp-
nia 2005 r. (poz. 3292) 

 
 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu ry technicznej ustalonych w miejscowym  
planie sporz ądzonego dla cz ęści działki nr 148/4 we wsi Pietrzyków 

 
 
1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 

148/4 we wsi Pietrzyków ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Dobromierz” przyjętego dnia 7 lutego 2002 roku uchwałą Rady Gminy Dobromierz nr 
XLI/271/02 . 

2. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym te-
renem zabudowanym i częściowo uzbrojonym. Ze względu na brak w chwili obecnej wodociągu i 
kanalizacji sanitarnej we wsi, tymczasowo (tz. do czasu wybudowania wodociągu i kanalizacji) 
dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć wody i bezodpływowych zbiorników na nieczystości. 

3. Rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną realizowane 
będzie zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych i na warunkach określo-
nych odpowiednio przez zarządców sieci. 

4. Teren objęty planem ma zapewniony dostęp do drogi publicznej. 
 

 
 
 
 

3293 
UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 16 sierpnia 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego terenu 
górniczego kopalni kruszywa naturalnego „Bystrzyca Oławska”, poło Ŝo-
nego  
                          w obr ębie wsi Bystrzyca, gmina Oława 

 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 z późn. zm.), art. 
20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. 
zm.) oraz w związku z uchwałą nr VIII/92/2003 Rady Gminy Oława z dnia 5 
września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy, Rada Gminy Oława uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego projektowanego terenu górniczego „By-
strzyca Oławska”, połoŜonego w obrębie wsi Bystrzy-
ca, gmina Oława. W terenie górniczym zawarty jest 
istniejący i projektowany obszar górniczy. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:2000 stano-
wiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu 

obowiązuje w zakresie ustalonym legendą (ustalenia 
planu). 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŜą do zadań własnych gminy, oraz zasady 
ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do 
uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 
nie są ustaleniami planu. 
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§ 2 

1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia 
dotyczące projektowanego przeznaczenia terenu,  
w przypadku gdy ustalenia planu nie wprowadzają 
zmiany dotyczą równieŜ istniejącego przeznaczenia. 
Ustala się następujące przeznaczenie terenu: 
PG – teren zakładu górniczego, czyli wyodrębniony 
technicznie i organizacyjnie zespół środków technicz-
nych słuŜących przedsiębiorcy do bezpośredniego 
wydobywania kopalin ze złoŜa, w tym wyrobiska gór-
nicze, obiekty budowlane oraz technologicznie zwią-
zane z nim obiekty i urządzenia przeróbcze. Ruch za-
kładu odbywa się na podstawie planu ruchu, zgodnie 
z zasadami techniki górniczej. Teren zakładu górni-
czego jest równy projektowanemu terenowi górnicze-
mu. 

2. Ustala się następujące szczegółowe przeznaczenia  
i zagospodarowanie poszczególnych terenów wydzie-
lonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 
1) PG 1 – Obszar górniczy istniejącej kopalni piasku 

„Bystrzyca Oławska I”. Ustala się uŜytkowanie te-
renu bez zmian. 

2) PG 2 – Projektowany obszar górniczy. Obszar ten 
wzdłuŜ wschodniej i północno-wschodniej granicy 
własności jest równy granicy udokumentowanego 
złoŜa, natomiast po stronie zachodniej przebiega w 
odległości 10,0 m od granicy udokumentowanego 
złoŜa. 

3) PG 3 – Teren istniejącego zaplecza techniczno- 
-socjalnego kopalni piasku. Ustala się uŜytkowanie 
terenu bez zmian. 

4) PG 4 – Zieleń ochronna w granicach terenu górni-
czego kopalni piasku. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego. 
Ustala się kształtowanie ładu przestrzennego po-
przez: 
1) Zagospodarowanie terenu, zlokalizowanego po-

między drogą powiatową a kopalnią, zielenią wy-
soką, zaleca się stosowanie gatunków rodzimych 
dostosowanych do miejscowych warunków klima-
tyczno-glebowych. 

2) Kształtowanie wyrobisk i zwałowisk w sposób 
umoŜliwiający ich przyszłe zagospodarowanie na 
cele rekreacyjne. 

3) Ustala się konieczność ochrony terenów przyle-
głych do kopalni poprzez działania obejmujące wy-
konanie izolacji zakładu górniczego od dróg  
i terenów rolnych, poprzez nasadzenie zieleni izo-
lacyjno-ochronnej. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego.  
1) Działalność zakładu górniczego nie moŜe powo-

dować ponadnormatywnego obciąŜenia środowi-
ska naturalnego poza granicami działki, do której 
inwestor posiada tytuł prawny. 

2) Ochronie podlegają: 
a) zasoby środowiska takie jak: powietrze atmos-

feryczne, wody powierzchniowe i podziemne, 
powierzchnia ziemi, 

b) zasoby przyrody oŜywionej w szczególności 
istniejący starodrzew wzdłuŜ ciągów komuni-
kacyjnych, 

c) ustala się obowiązek ochrony siedliska pta-
ków prawnie chronionych (brzegówka), w 

związku z tym wszelkie prace prowadzone od 
maja do lipca (w okresie lęgowym) powinny 
być wykonywane w odległości nie mniejszej 
niŜ 50,0 m od kolonii tych ptaków. 

3) Ustala się konieczność ochrony zasobów środo-
wiska poprzez działania obejmujące: 
a) stosowanie nowych technologii wydobycia 

piasku, prowadzących do zmniejszenia zasię-
gu szkodliwego oddziaływania zakładu, 

b) odprowadzanie wód opadowych do istnieją-
cych rowów na warunkach uzgodnionych  
z ich zarządcą, 

c) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
zwłaszcza starodrzewu, 

d) sukcesywną rekultywacje wyrobiska poeks-
ploatacyjnego oraz terenów zwałowisk w kie-
runku wodno-leśnym, 

e) zabezpieczenie nawierzchni dojazdów  
i miejsc parkingowych przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczysz-
czeń ropopochodnych i innych substancji 
chemicznych. 

4) W trakcie działalności górniczej naleŜy ograni-
czyć negatywny wpływ na środowisko oraz krajo-
braz poprzez racjonalną gospodarkę złoŜem, 
stosowaniem nowych technologii wydobywczych, 
a takŜe sukcesywną rekultywacje terenu. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Ochronie podlegają stanowiska archeologiczne oraz 
strefa ochrony zabytków archeologicznych. 
1) W strefie ochrony zabytków archeologicznych  

wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane  
z pracami ziemnymi naleŜy uzgodnić z Dolnoślą-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków co 
do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem 
archeologicznym i za pozwoleniem Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Nadzór archeolo-
giczny i ratownicze badania archeologiczne, pro-
wadzone przez uprawnionego archeologa, odby-
wają się na koszt inwestora. PowyŜsze pozwole-
nie konserwatorskie naleŜy uzyskać przez wyda-
niem pozwolenia na budowę i dla robót niewy-
magających pozwolenia na budowę – przed re-
alizacją inwestycji,  
tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdza-
jącego akceptację  przyjęcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych. 

2) W obrębie znajdujących się na terenie objętym 
opracowaniem planu, chronionych stanowisk ar-
cheologicznych (nr 4/14/83-32 AZP i nr 3/15/ /83-
32 AZP) oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 
przeprowadzenia ratowniczych badań archeolo-
gicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę, a dla robót niewymagających pozwolenia 
na budowę przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego ak-
ceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót 
budowlanych, naleŜy uzyskać pozwolenie Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków na prowadzenie ziemnych robót budowla-
nych na terenie zabytkowym w trybie prac kon-
serwatorskich, które polegają na przeprowadze-
niu wyprzedzających ratowniczych badań arche-
ologicznych metodą wykopaliskową, przez 
uprawnionego archeologa na koszt inwestora. 
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Wykaz stanowisk archeologicznych podlega suk-
cesywnej weryfikacji i uzupełnieniom. 

6. Wymagania wynikaj ące z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 
W obszarze objętym planem  na terenie przyległym 
do drogi powiatowej 1549 D wyklucza się lokalizację 
urządzeń reklamowych wolno stojących. Nie dotyczy 
to tablic informacyjnych związanych z działalnością 
eksploatacyjną kopalni, których wprowadzenie moŜ-
liwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z 
otoczeniem, niekolizyjności z układem komunikacyj-
nym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki 
do miejsca usytuowania.  

7. Parametry i wska źniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
1) Teren kopalni jest wyodrębnionym technicznie  

i organizacyjnie zespołem, dla którego obowiązu-
ją przepisy prawa geologicznego i górniczego. 
Ruch odbywa się na podstawie planu ruchu 
zgodnie z zasadami techniki górniczej. 

2) Ustala się zachowanie istniejącej zabudowy  
i obiektów zaplecza techniczno-socjalnego ko-
palni (teren PG 3). MoŜliwa jest lokalizacja na 
tym terenie nowych obiektów wynikających  
z potrzeb funkcjonowania kopalni. Charakter no-
wej zabudowy winien nawiązywać do istniejącej. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegaj ących ochronie. 
Ustala się następujące ograniczenia w uŜytkowaniu 
obszaru górniczego: 
1) Obszar objęty planem miejscowym zlokalizowany 

jest w otulinie rezerwatu „Leśna Woda”. Charak-
ter i forma zagospodarowania terenu powinny 
uwzględniać sąsiedztwo rezerwatu. 

2) NaleŜy zachować filar ochronny od drogi, po-
przez zachowanie pasa zieleni istniejącej między 
obszarem górniczym a drogą. 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomo ści obj ętych planem.   
Na terenie objętym planem ustala się przeznaczenie 
całego terenu pod działalność górniczą, nie przewi-
duje się wtórnych podziałów na działki budowlane.  

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u Ŝytkowaniu.  
W zagospodarowaniu i uŜytkowaniu terenów  obo-
wiązują wymogi wynikające z przepisów szczegól-
nych dotyczących obszarów i terenów górniczych. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

W granicach obszaru objętego planem przewiduje się 
modernizację istniejących elementów systemu komu-
nikacji i infrastruktury technicznej. 

1) Obsługę komunikacyjną obszaru docelowo ustala 
się: dla transportu o duŜej ładowności (urobek ko-
palni) istniejącą drogą śródpolną łączącą się z dro-
gą powiatową nr 1548 D − projektowanym wjaz-
dem na teren kopalni, dla samochodów cięŜaro-
wych o małej ładowności  
i ruchu osobowego drogą powiatową nr 1549 D − 
istniejącym wjazdem na teren kopalni. W okresie 
przejściowym ustala się moŜliwość obsługi trans-
portu urobku kopalni drogą powiatową nr 1549 D − 
istniejącym wjazdem. 

2) Zaopatrzenie w energie elektryczną z istniejącej 
sieci elektroenergetycznej. 

3) Zaopatrzenie w wodę z lokalnych ujęć wody. 
4) Odprowadzenie wód opadowych do istniejących 

cieków na warunkach ustalonych przez ich zarząd-
cę. 

5) Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni lokalnej 
(np. szczelny zbiornik bezodpływowy). 

6) Do celów technologicznych i grzewczych naleŜy 
stosować przyjazne dla środowiska nośniki energii 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz bezprze-
wodowy). 

7) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się bę-
dzie w systemie gospodarki komunalnej gminy. 

8) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej naleŜy 
rozwiązać  zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczegółowymi. 

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, o 
których mowa w § 2, tereny  pozostają w dotychczaso-
wym uŜytkowaniu. 

§ 4 

Ustala się stawkę procentową słuŜącą naliczeniu jedno-
razowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  
z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości 30%. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oława. 
§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

RYSZARD WOJCIECHOWSKI
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. 
(poz. 3293) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. 
(poz. 3293)  

 
1. Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego kopalni kruszywa n aturalnego „Bystrzyca Oławska”, 
poło Ŝonego w obr ębie wsi Bystrzyca, gmina Oława. 

 
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak równieŜ 
w trakcie dyskusji publicznej. 

 
2. Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe stycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nale Ŝących do zada ń własnych gminy oraz zasady ich finanso-
wania. 

 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego terenu górniczego kopalni kruszywa na-
turalnego „Bystrzyca Oławska”, połoŜonego w obrębie wsi Bystrzyca.  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3294 
UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia nazwy ulicy Południowej na tere nie Malczyc 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada 
Gminy w Malczycach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nienazwanej ulicy w obrębie działek nr 588, 589, 591, 
592, 594, 596, 598 połoŜonej w Malczycach nadaje się 
nazwę „Południowa”,  której połoŜenie określa załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
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RADY GMINY RYSZARD PAWŁOWSKI 

Załącznik do uchwały Rady Gminy 
Malczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. 
(poz. 3294) 
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3295 
UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia nazwy ulicy Gajowa na terenie M alczyc 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada 
Gminy w Malczycach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nienazwanej ulicy w obrębie działek nr 54, 54/2, 56/1, 
56/2, 57, 58, 516, 517, 518, 519 i 520 połoŜonej w Mal-
czycach nadaje się nazwę „Gajowa”,  której połoŜenie 
określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
RYSZARD PAWŁOWSKI 
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Załącznik do uchwały Rady Gminy 
Malczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. 
(poz. 3295)  
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3296 

UCHWAŁA RADY GMINY MI ĘKINIA 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 189 –  18494  – Poz. 3296 

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowo ści Mrozów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się następująca nazwę ulicy w miejscowości 
Mrozów : 
− „Śliwkowa”  − która obejmuje działkę nr 385/6, obręb 

Mrozów, 
− „Morelowa”  − która obejmuje działkę nr 384/3, obręb 

Mrozów. 
Zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 
− „Sokola”  − która obejmuje działkę nr 94/22 dr, obręb 

Mrozów, 
− „Jastrz ębia”  − która obejmuje działke nr 73 dr, obręb 

Mrozów, 
− „Tunelowa”  − która obejmuje działkę nr 275 dr, obręb 

Mrozów. 

Zgodnie ze szkicem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mięki-
nia. 

§ 3 

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

PRZEWODICZACY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Miękinia z dnia 30 sierpnia 2005 r.  
(poz. 3296) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Miękinia z dnia 30 sierpnia 2005 r.  
(poz. 3296) 
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3297 
UCHWAŁA RADY GMINY MI ĘKINIA 

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowo ści Kr ępice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się następująca nazwę ulicy w miejscowości Krę-
pice: 
− „Słoneczna”  − która obejmuje działki nr 389/8, 23/3 i 
24/8 obręb Krepice. 
Zgodnie ze szkicem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mięki-
nia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Miękinia z dnia 30 sierpnia 2005 r.  
(poz. 3297) 
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3298 
UCHWAŁA RADY GMINY MI ĘKINIA  

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowo ści Wilkszyn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Nadaje się następującą nazwę ulicy w miejscowości Wil-
kszyn: 
– „Makowa”  – która obejmuje działki nr 456/1  

i 453/12, obręb Wilkszyn. 
Zgodnie ze szkicem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mięki-
nia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Mi ękinia z dnia 30 sierpnia 
2005 r. (poz. 3298) 

WILKSZYN 
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3299 
UCHWAŁA RADY GMINY MI ĘKINIA  

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowo ści Nowa Brzezinka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Nadaje się następującą nazwę ulicy w miejscowości No-
wa Brzezinka: 
– „Zakole”  – która obejmuje działki nr 94/11, obręb 

Brzezinka Średzka. 
Zgodnie ze szkicem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mięki-
nia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Mi ękinia z dnia 30 sierpnia 
2005 r. (poz. 3299) 
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3300 
UCHWAŁA RADY GMINY MI ĘKINIA  

z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowo ści Lutynia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Miękini uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się następującą nazwę ulicy w miejscowości Lu-
tynia: 
– „Specerowa”  – która obejmuje działki nr 112/7 i 

113/1, obręb Lutynia. 
Zgodnie ze szkicem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mięki-
nia. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Mi ękinia z dnia 30 sierpnia 
2005 r. (poz. 3300) 
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3301 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

w sprawie okre ślenia zasad sprzeda Ŝy mieszka ń komunalnych ich  
dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonif ikat  

przy ich sprzeda Ŝy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 1 i 2 
pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, 
poz. 2603 z  późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym – 

rozumie się przez to obiekt budowlany trwale związa-
ny z gruntem, w którym znajduje się kilka samodziel-
nych lokali mieszkalnych nie mniej niŜ dwa; 

2. komunalnym budynku mieszkalnym jednorodzinnym – 
rozumie się przez to obiekt budowlany trwale związa-
ny z gruntem, w którym znajduje się jeden samodziel-
ny lokal mieszkalny; 

3. samodzielnym  lokalu mieszkalnym – rozumie się 
przez to wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie bu-
dynku izbę lub zespół izb, przeznaczony na stały po-
byt ludzi, które wraz z pomieszczeniami przynaleŜny-
mi słuŜą do zaspokojenia ich potrzeb mieszkanio-
wych; 

4. cenie nabycia – rozumie się przez to cenę ustaloną 
przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego przy 
uwzględnieniu bonifikat.  

§ 2 

Przeznacza się do sprzedaŜy samodzielne lokale miesz-
kalne w komunalnych budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych oraz komunalne budynki mieszkalne jednoro-
dzinne dotychczasowym najemcom, jeŜeli najem  został 
nawiązany na czas nieoznaczony i najemca posiada 
stałe zameldowanie od 5 lat. 

§ 3 

1. Wyłącza się ze sprzedaŜy samodzielne lokale miesz-
kalne oraz komunalne budynki mieszkalne jednoro-
dzinne: 
a) znajdujące się w budynkach przeznaczonych do 

rozbiórki, 
b) socjalne, 
c) oddane w najem na czas oznaczony. 

2. Samodzielne lokale mieszkalne oraz komunalne bu-
dynki mieszkalne jednorodzinne wpisane do rejestru 
zabytków mogą być przeznaczone do sprzedaŜy, po 
uzyskaniu uprzednio opinii Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. 

3. Wójt Gminy moŜe odmówić sprzedaŜy równieŜ innych 
samodzielnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych 
budynków jednorodzinnych. 

§ 4 

1. Uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi określają war-
tość lokalu na podstawie zasad określonych  

w ustawie przy uwzględnieniu poniesionych przez na-
jemcę nakładów. 

2. Zaliczeniu na poczet ceny podlegają tylko te nakłady 
poniesione przez najemcę na remont, przebudowę lub 
rozbudowę samodzielnego lokalu mieszkalnego lub 
komunalnego budynku jednorodzinnego  
z zachowaniem wymaganego standardu, które zostały 
pisemnie uzgodnione z zarządcą nieruchomości. 

§ 5 

Nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego lub komu-
nalnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego moŜe 
nastąpić bądź poprzez jednorazową zapłatą całej ceny 
nabycia lub poprzez zapłatę ceny nabycia rozłoŜonej na 
roczne raty z uwzględnieniem § 6. 

§ 6 

WyraŜa się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy boni-
fikat od ceny ustalonej przez uprawnionego rzeczoznaw-
cę majątkowego przy sprzedaŜy samodzielnego lokalu 
mieszkalnego lub komunalnego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w następującej wysokości: 
1. 80% − w przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny 

nabycia; 
2. 50% − w przypadku rozłoŜenia zapłaty całej ceny 

nabycia na raty. 
§ 7 

W przypadku rozłoŜenia ceny nabycia na roczne raty 
wysokość pierwszej raty nie moŜe być niŜsza 20% tej 
ceny, a ilość rat nie moŜe być większa niŜ 10. Raty oraz 
oprocentowanie uiszcza się z góry w terminie do 31 mar-
ca kaŜdego roku. W razie rozłoŜenia ceny nabycia na 
raty wysokość oprocentowania kwoty pozostałej do za-
płaty wynosi 10% w skali roku. 

§ 8 

1. Nabywca samodzielnego lokalu mieszkalnego lub 
komunalnego budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go, który przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia 
– zbył lub wykorzystał samodzielny lokal mieszkalny 
lub komunalny budynek mieszkalny na inne cele niŜ 
mieszkaniowe  jest zobowiązany do zwrotu kwoty 
równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. 

2. Pkt 1 nie dotyczy zbycia na rzecz osoby bliskiej w 
rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

§ 9 
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Koszty opracowania dokumentacji niezbędnej przy 
sprzedaŜy samodzielnego lokalu mieszkalnego lub ko-
munalnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 
koszty związane z zawieraniem umowy notarialnej ponosi 
nabywca. 

§ 10 

1. Rozpoczęcie procedury sprzedaŜy uzaleŜnione jest 
od złoŜenia przez najemcę wniosku oraz wniesienia 
zaliczki na pokrycie kosztów sprzedaŜy. 

2. Wysokość zaliczki ustala Wójt Gminy w oparciu  
o przewidywany koszt przygotowania dokumentacji, 
nie mniej jednak niŜ 400,00 zł. 

3. Wniesiona zaliczka pomniejszona o rzeczywiste kosz-
ty sporządzenia dokumentacji, zaliczona jest na po-
czet ceny nabycia. 

4. Wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi w wypadku 
rezygnacji najemcy z nabycia samodzielnego lokalu 
mieszkalnego lub komunalnego budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego. 

§ 11 

1. Najemca ubiegający się o nabycie samodzielnego 
lokalu mieszkalnego lub komunalnego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego nie moŜe zalegać  
z zapłatą naleŜnego czynszu  i innych opłat z  tego ty-
tułu. 

2. Do czasu uregulowania opłat określonych w pkt 1 
wniosek o nabycie samodzielnego lokalu mieszkalne-
go lub komunalnego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego nie moŜe być rozpatrzony pozytywnie. 

§ 12 

SprzedaŜ samodzielnego lokalu mieszkalnego lub komu-
nalnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego nastę-
puje łącznie ze sprzedaŜą ułamkowej części gruntu nie-
zbędnego do racjonalnego korzystania z nieruchomości. 

§ 13 

Traci moc uchwała nr XL/230/02 Rady Gminy Stara Ka-
mienica z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie zasad 
sprzedaŜy mieszkań komunalnych ich dotychczasowym 
najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich 
sprzedaŜy. 

§ 14 

Do spraw sprzedaŜy wszczętych, a niezakończonych 
przed dniem wejścia w Ŝycie uchwały mają zastosowanie 
dotychczasowe przepisy. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości po-
przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie 
Gminy Stara Kamienica. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3302 
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 
Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Iwiny  – działka 
nr 105/24 – droga w obrębie Iwiny − ulica Kwiatowa. 
PołoŜenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewi-
dencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3 

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JERZY WOŹNIAK 
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Załącznik do uchwały Rady Gminy Świę-
ta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2005 r. 
(poz. 3302) 
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3303 
UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 
Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Kotowice – dział-
ka nr 115/4, cz. działki nr 115/1 – droga w obrębie Koto-
wice −  ulica Fiołkowa. 
PołoŜenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewi-
dencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JERZY WOŹNIAK 
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Załącznik do uchwały Rady Gminy Święta 
Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2005 r.  
(poz. 3303)  
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3304 
OGŁOSZENIE STAROSTY LUBI ŃSKIEGO 

z dnia 31 sierpnia 2005 r. 

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiato wej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w celu uzupeł nienia składu 

 Ogłaszam, iŜ na podstawie  § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. 
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecz-
nych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 560), organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorial-
nego działające na terenie powiatu lubińskiego mogą zgłaszać, w celu uzupeł-
nienia składu rady, po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Zgłoszenia naleŜy składać w Starostwie Powiatowym w Lubinie, ul. Księcia Lu-
dwika I nr 5. 

 
 

STAROSTA 
 

PIOTR JAN ANACKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3305 
INFORMACJA  

O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie zmiany koncesji dla Przedsi ębiorstwa Energetyki Cieplnej Lu-
bań Sp. z o.o. z siedzib ą w Lubaniu 

 W dniu 8 września 2005 r. decyzją Prezesa URE nr WCC/6F/375/W/ 
/OWR/2005/GM dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalności 
w zakresie wytwarzania ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań 
Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu. 

 

Uzasadnienie 

 
Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2005 r., znak: l. dz. 1107/2005, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Lubań Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu wystąpił o zmianę wydanej decyzji,  
w związku z wybudowaniem w obiekcie przy ul. Słowackiego 16 w Lubaniu kotłowni wodnej  
o mocy 0,06 MW opalanej gazem ziemnym, na potrzeby ciepłej wody uŜytkowej w okresie letnim. 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 1 oraz  
art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.  
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z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zmianami) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia  
8 września 2005 r. nr WCC/6F/375/W/OWR/2005/GM zmienił swoją decyzję z dnia 18 sierpnia 1998 
r. nr WCC/6/375/U/1/98/AP z późniejszymi zmianami, w sprawie udzielenia koncesji  
w zakresie wytwarzania ciepła. 
 
 
 

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Jadwiga Gogolewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3306 

INFORMACJA 
O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Zakładu En ergetyki Cieplnej 
w Świdnicy Spółka z o.o. 

 W dniu 9 września 2005 r. decyzją nr WCC/536E/200/W/OWR/ /2005/JK 
Prezes URE dokonał zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania ciepła dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spół-
ka z o. o. z siedzibą w Świdnicy. 

 

Uzasadnienie 

 
Wnioskiem z dnia 19 lipca 2004 r., znak: MZEC/3820/05, Spółka wystąpiła o zmianę wydanej de-
cyzji, w związku ze zmianą zakresu prowadzonej działalności, spowodowaną wyłączeniem z eks-
ploatacji Ciepłowni przy ul. Zamenhofa w Świdnicy i podjęciem działalności  
w siedmiu kotłowniach o mocy poniŜej 1 MWt. Wniosek obejmuje równieŜ dopisanie kotłowni przy 
pl. Grunwaldzkim, przejętej od gminy, wykreślenie z przedmiotu i zakresu działalności koncesjo-
nowanej kotłowni przy ul. Trybunalskiej z powodu rozwiązania umowy sprzedaŜy ciepła oraz do-
stosowanie mocy znamionowych kotłów do zapotrzebowania odbiorców. 
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki został uznany za uzasadniony. 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 40, poz. 509, z 2002 r.  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188  
i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,  
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552 i Nr 163, poz. 1362), 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 189 –  18508  – Poz. 3306 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 9 września 2005 r.  
nr WCC/536E/200/W/OWR/2005/JK zmienił swoją decyzję z dnia 2 listopada 1998 r.  
nr WCC/536/200/U/2/98/KW, zmienioną decyzjami: z dnia 5 marca 1999 r.  
nr WCC/536A/200/U/2/99, z dnia 8 maja 2000 r. nr WCC/536B/200/W/3/2000/RW, z dnia 20 
marca 2001 r. nr WCC/536C/200/W/3/2001/RW i z dnia 15 stycznia 2004 r.  
nr WCC/536D/200/W/OWR/2004/JK, w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania ciepła. 

 
 
 
 

Z upowaŜnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

 Jadwiga Gogolewska 
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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,  

55-951 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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