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3632 
ROZPORZĄDZENIE  

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 4 listopada 2005 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Długoł ęka, Dobroszyce, Dziadowa 
Kłoda, Góra, Jelenia Góra, Krosnowice, Luba ń, Mściwojów, Oława, Strze-
lin,  
 Szklarska Por ęba, Trzebnica, Wisznia Mała, Wojcieszów, Z ąbkowice Ślą-
skie  

 
 Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, 
poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, 
poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, 
poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i 
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Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

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

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa  
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w 
skali 1:25000, stanowiącej załącznik nr 1 do rozpo-
rządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzą następujące miejscowości z terenu gminy Długo-
łęka: Piecowice, Długołęka, Wilczyce, Kiełczów oraz 
Mirków. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 11.100. 

§ 2 

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

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa  
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie  
w skali 1:25000, stanowiącej załącznik nr 2 do rozpo-
rządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzą następujące miejscowości z terenu gminy Do-
broszyce: Nowica, Strzelce, Sadków, Łuczyna Wiel-
ka, Mękarzowice, Siekierowice, Nowosiedlice, Mioda-
ry oraz Dobroszyce. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 8.100. 

§ 3 

1. Wyznacza się aglomerację Dziadowa Kłoda połoŜo-
ną na terenie powiatu oleśnickiego z dwiema oczysz-
czalniami ścieków zlokalizowanymi w miejscowo-
ściach Dziadowa Kłoda i Gołębice, gmina Dziadowa 
Kłoda. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 
1:25000, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządze-
nia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzą następujące miejscowości z terenu gminy Dzia-
dowa Kłoda: Stradomia Dolna, Radzowice, Dziadowa 
Kłoda podłączone do oczyszczalni w Dziadowej Kło-
dzie oraz Gołębice, Miłowice, Dziadów Most, Dalbo-
rowice, Gronowice, Lipka podłączone do oczyszczal-
ni w Gołębicach. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 4.600. 

§ 4 

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

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 
1:25000, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządze-
nia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzą następujące miejscowości z terenu gminy Góra: 

Jastrzębia, Kłoda Górowska, Szedziec, Borszyn Ma-
ły, Borszyn Wielki, Zawieścice, Grabowno, Ślubów, 
Stara Góra, Włodków Górny oraz Góra. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 15.600. 

§ 5 

1. Wyznacza się aglomerację Jelenia Góra połoŜoną na 
terenie powiatu jeleniogórskiego z oczyszczalnią 
ścieków zlokalizowaną na terenie miasta Jelenia Gó-
ra. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapach w skali 
1:25000, stanowiących załączniki nr 5a i 5b do roz-
porządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi 
miasto Jelenia Góra oraz następujące miejscowości 
z terenu gminy JeŜów Sudecki: Dziwiszów, Płosz-
czyna, Płoszczynka, JeŜów Sudecki, Siedlęcin oraz 
Wrzeszczyn. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 112.600. 

§ 6 

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

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 
1:25000, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządze-
nia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzą następujące miejscowości z terenu gminy Kłodz-
ko: Krosnowice i śelazno. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 4.200. 

§ 7 

1. Wyznacza się aglomerację Lubań połoŜoną na tere-
nie powiatu lubańskiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną na terenie miasta Lubań. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa  
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie  
w skali 1:25000, stanowiącej załącznik nr 7 do rozpo-
rządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi 
miasto Lubań. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 40.100. 

§ 8 

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

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 
1:25.000, stanowiącej załącznik nr 8 do rozporzą-
dzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzą następujące miejscowości z terenu gminy 
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Mściwojów: Marcinowice, Drzymałowice, Luboradz, 
Targoszyn, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, 
Zimnik. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 2.700. 

§ 9 

1. Wyznacza się aglomerację Oława połoŜoną na tere-
nie powiatu oławskiego z oczyszczalnią ścieków zlo-
kalizowaną na terenie miasta Oława. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa  
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w 
skali 1:25000, stanowiącej załącznik nr 9 do rozpo-
rządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi 
miasto Oława oraz następujące miejscowości z tere-
nu gminy Oława: Godzikowice, Ścinawa oraz Ścina-
wa Polska. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 34.500. 

§ 10 

1. Wyznacza się aglomerację Strzelin połoŜoną na te-
renie powiatu strzelińskiego z oczyszczalnią ścieków 
zlokalizowaną w miejscowości Chociwel, gmina 
Strzelin. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa  
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapach w 
skali 1:25000, stanowiących załączniki nr 10a  
i 10b do rozporządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wchodzą 
następujące miejscowości:  
1) z terenu gminy Strzelin: Strzelin, Górzec, Ludów 

Polski, Gościęcice Górne, Gościęcice Średnie, 
Gościęcice Dolne, Gęsiniec, Ulica, Krzepice, 
Częszyce, BroŜec, Gębczyce, Biały Kościół, Gę-
bice, Dębniki, Nieszkowice, Strzegów, Kazanów, 
Dankowice, Nowolesie, Wąwolnica, Skoroszowi-
ce, Szczodrowice, Muchowiec, Kuropatnik, śe-
leźnik, Głęboka Śląska, Karszówek, Biedrzy-
chów, Pławna, Trześnia, Pęcz, Karszów, Choci-
wel, Warkocz, Dobrogoszcz, Mikoszów, Bierzyn, 
Szczawin, Piotrowice, 2) z terenu gminy Prze-
worno: Przeworno, Krzywina, Samborowiczki, 
StruŜyna, Kaszówka oraz Jegłowa.  

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 26.300. 

§ 11 

1. Wyznacza się aglomerację Szklarska Poręba poło-
Ŝoną na terenie powiatu jeleniogórskiego z oczysz-
czalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miasta 
Szklarska Poręba. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 
1:25000, stanowiącej załącznik nr 11 do rozporzą-
dzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi 
miasto Szklarska Poręba. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 5.300. 

§ 12 

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

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa w ust. 1, 
oraz jej obszar są oznaczone na mapie w skali 
1:25000, stanowiącej załącznik nr 12 do rozporzą-
dzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzą następujące miejscowości z terenu gminy Trzeb-
nica: Małuszyn, Nowy Dwór, Kobylice, Księginice, 
Jaszyce, Cerekwica, Ligota, Masłów, Sulisławice, 
Świątniki, Raszów oraz Trzebnica. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 25.400. 

§ 13 

1. Wyznacza się aglomerację Wisznia Mała połoŜoną 
na terenie powiatu trzebnickiego z oczyszczalnią 
ścieków zlokalizowaną w miejscowości Strzeszów, 
gmina Wisznia Mała. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa  
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie  
w skali 1:25000, stanowiącej załącznik nr 13 do roz-
porządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzą następujące miejscowości z terenu gminy Wisz-
nia Mała: Strzeszów, Wisznia Mała, Ligota Piękna, 
Piotrkowiczki, Wysoki Kościół oraz Pierwoszów.  

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 5.400. 

§ 14 

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

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa  
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie w 
skali 1:25000, stanowiącej załącznik nr 14 do rozpo-
rządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wchodzi 
miasto Wojcieszów. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 3.100. 

§ 15 

1. Wyznacza się aglomerację Ząbkowice Śląskie poło-
Ŝoną na terenie powiatu ząbkowickiego z oczysz-
czalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Ząb-
kowice Śląskie, gmina Ząbkowice Śląskie. 

2. Przebieg granicy aglomeracji, o której mowa  
w ust. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie  
w skali 1:25.000, stanowiącej załącznik nr 15 do roz-
porządzenia. 

3. W skład aglomeracji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzą następujące miejscowości z terenu gminy Ząb-
kowice Śląskie: Jaworek, Bobolice, Olbrachcice 
Wielkie, Tarnów, Braszowice, Grochowiska, Pawło-
wice, Stolec, Strąkowa, Kluczowa, Brodziszów, 
Zwrócona, Sulisławice, Szklary Huta, Rakowice, 
Szklary, Siodłowice oraz Ząbkowice Śląskie. 

4. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji,  
o której mowa w ust. 1, wynosi 24.300. 

§ 16 

Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
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STANISŁAW ŁOPATOWSKI 
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dy Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 
r. (poz. 3632) 
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dy Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 
r. (poz. 3632) 



 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23934  – Poz. 3632 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23935  – Poz. 3632 

Załącznik nr 3 do rozporz ądzenia Wojewo-
dy Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 
r. (poz. 3632) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23936  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23937  – Poz. 3632 

Załącznik nr 4 do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. 
(poz. 3632) 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23938  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23939  – Poz. 3632 

Załącznik nr 5a do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. 
(poz. 3632) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23940  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23941  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23942  – Poz. 3632 

Załącznik nr 5b do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. 
(poz. 3632)  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23943  – Poz. 3632 

 
 
 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23944  – Poz. 3632 

Załącznik nr 6 do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. 
(poz. 3632)  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23945  – Poz. 3632 

Załącznik nr 7 do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. 
(poz. 3632)  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23946  – Poz. 3632 

Załącznik nr 8 do rozporz ądzenia Wojewo-
dy Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 
r. (poz. 3632)  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23947  – Poz. 3632 

Załącznik nr 9 do rozporz ądzenia Wojewo-
dy Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 
r. (poz. 3632)  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23948  – Poz. 3632 

Załącznik nr 10a do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. (poz. 
3632) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23949  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23950  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23951  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23952  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23953  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23954  – Poz. 3632 

Załącznik nr 10b do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r.  
(poz. 3632)  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23955  – Poz. 3632 

Załącznik nr 11 do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r.  
(poz. 3632)  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23956  – Poz. 3632 

Załącznik nr 12 do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. 
(poz. 3632)  

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23957  – Poz. 3632 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23958  – Poz. 3632 

Załącznik nr 13 do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. 
(poz. 3632)  

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23959  – Poz. 3632 

Załącznik nr 14 do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. 
(poz. 3632)  

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23960  – Poz. 3632 

Załącznik nr 15 do rozporz ądzenia Wojewody 
Dolno śląskiego z dnia 4 listopada 2005 r. 
(poz. 3632)  

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23961  – Poz. 3632 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23962  – Poz. 3633 i 3634 

3633 
UCHWAŁA RADY POWIATU STRZELI ŃSKIEGO  

z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/135/2004 Rady Powiatu Strzel ińskiego z 
dnia 29 pa ździernika 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyzna-
wania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie sz ans edukacyjny ch 
                                         dla studen tów 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.) Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIV/135/2004 Rady Powiatu Strzelińskie-
go z dnia 29 października 2004 roku w sprawie ustalenia 
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1. w załączniku nr 2 Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i 

materialnej studenta punkt III podpunkt 8 otrzymuje 
brzmienie: 
stypendia. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w 
Strzelinie. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
ZBIGNIEW WORONIECKI

 
 
 
 

3634 
UCHWAŁA RADY POWIATU STRZELI ŃSKIEGO 

z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwał y nr XXXV/212/05 Rady Powiatu Strzeli ńskiego z 
dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyz nawania i przekazywa-
nia stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrówny wanie szans edu-
kacyj nych dla uczniów szkół 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 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

W uchwale nr nr XXXV/212/05 Rady Powiatu Strzeliń-
skiego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu 
przyznawania i przekazywania stypendiów 
 w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz środków BudŜetu Państwa 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. w załączniku nr 2 Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i 

materialnej ucznia/uczennicy punkt III podpunkt 8 
otrzymuje brzmienie: 
stypendia. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w 
Strzelinie. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
ZBIGNIEW WORONIECKI 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23963  – Poz. 3635 

3635 
UCHWAŁA RADY POWIATU W LUBINIE 

z dnia 27 października 2005 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę Rady Powiatu w Lubinie nr XXII/128/2000 z dnia 
31 maja 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania  i obci ąŜania nieru-
chomo ści oraz ich wydzier Ŝawiania lub wynajmowania na okres dłu Ŝszy 
                                             niŜ trzy lata 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 40 ustawy o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. t.j. 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 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 68a ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. t.j. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2609, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 
1420) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr XXII/128/2000 Rady Powiatu 
w Lubinie z dnia 31 maja 2000 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 23,  
poz. 364) zmienionej uchwałami: 
– uchwałą nr XXX/182/2000 Rady Powiatu w Lubinie z 

dnia 30 listopada 2000 r. (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Dolnośląskiego z 2000 r. Nr 54, poz. 816), 

– uchwałą nr XVI/98/2003 Rady Powiatu w Lubinie z 
dnia 27 listopada 2003 r. (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 1,  
poz. 2), 

– uchwałą nr XXXI/205/2004 Rady Powiatu w Lubinie z 
dnia 30 grudnia 2004 r. (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 488), 

wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 8 ust. 2 po wyrazach „w art. 68 ust. 1 pkt 1 

ustawy” dodaje się wyrazy „lub gdy nieruchomość 
jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, 
o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy  
z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-
prawnym, w ramach przekazania wkładu własnego 
podmiotu publicznego, w celu wykonania umowy o 
partnerstwie publiczno-prawnym”. 

2. W § 12: 
1) ust. 1 skreśla się 
2) ust. 2 oznacza się jako ust. 1 i otrzymuje brzmie-

nie: „Nieruchomości lub ich części mogą być 
uŜyczane osobom fizycznym i osobom prawnym, 
które prowadzą działalność charytatywną, opie-
kuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, na-
ukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub 

sportowo-turystyczną, na cele niezwiązane z 
działalnością zarobkową, UŜyczenie nie zwalnia 
tych osób z udziału w ponoszeniu kosztów 
utrzymania nieruchomości.”, 

3) ust. 3 i 4 oznacza się odpowiednio jako ust. 2 i 3, 
4) ust. 5 oznacza się jako ust. 4 i otrzymuje on 

brzmienie: „Wysokość czynszu z tytułu najmu lub 
dzierŜawy 1 m2 powierzchni lokalu lub budynku 
nie moŜe być niŜsza od średniorocznego kosztu 
eksploatacji 1 m2 powierzchni budynku i gruntu z 
budynkiem związanego w roku poprzedzającym 
rok zawarcia umowy.”, 

5) ust. 6 oznacza się jako ust. 5 i otrzymuje on 
brzmienie: „Wysokość czynszu z tytułu najmu lub 
dzierŜawy 1 m2 powierzchni gruntu nie moŜe być 
niŜsza od stosowanej dla nieruchomości wyko-
rzystywanej na podobny cel na obszarze gminy, 
na której jest połoŜona.”. 

3. § 15 skreśla się. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZACY RADY 
 

MIROSŁAW PAWLAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3636 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23964  – Poz. 3636 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta L ubina 

 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, 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)  uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Parkowi połoŜonemu w obrębie 9 miasta Lubina, ograni-
czonemu ul. Jana Pawła II, projektowana obwodnica oraz 
istniejącym osiedlem domków jednorodzinnych przy ul. 
Adama Asnyka i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w 
granicach działek geodezyjnych nr 779/39, 779/42, 
781/29, 781/32, 781/35, 781/38, 781/41, 1036/1, 1040 i 
1041 nadaje się nazwę Park Jana Pawła II. 

§ 2 

Integralna część niniejszej uchwały stanowi załącznik 
graficzny. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Lubina. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
PAWEŁ NIEWODNICZAŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Lubinie z dnia 27 wrze śnia 2005 r. 
(poz. 3636) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23965  – Poz. 3636 

 
 

3637 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23966  – Poz. 3637 i 3638 

z dnia 28 września 2005 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego O środka 
Pomocy Społecznej w Karpaczu do wydawania decyzji p otwierdzaj ących 
prawo do świadcze ń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym ni Ŝ 
                   ubezpieczeni, zamieszkałym na te renie Karpacza 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (t.j. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), w związku 
z art. 7 ust. 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rada Miejska w Karpaczu udziela pełnomocnictwa kie-
rownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Karpaczu do wydawania decyzji, będących dokumentem 
potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 
świadczeniobiorcom innym niŜ ubezpieczeni, zamieszka-
łym na terenie Karpacza. 

§ 2 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Karpaczu, przy wydawaniu decyzji, o których mowa w 
§ 1 kieruje się przepisami ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF KOŁODZIEJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3638 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

z dnia 28 września 2005 r. 

w sprawie okre ślenia na rok 2006 liczby przeznaczonych do wydania  
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego  taksówk ą 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. 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
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), w związku z 
art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, Nr 273, poz. 2703, 
z 2005 r. Nr 141, poz. 1184), po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Prywatnego 
Transportu w Karpaczu i Klubu Federacji Konsumentów w Jeleniej Górze 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 Rada Miejska w Karpaczu  określa na 2006 rok liczbę 
przeznaczonych do wydania  nowych licencji na wykony-
wanie transportu drogowego taksówką w ilości „1”. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 234 –  23967  – Poz. 3638 i 3639 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

 

 

§ 3 

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

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF KOŁODZIEJ 

 
 
 
 
 
 

3639 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 24 października 2005 r. 

w sprawie okre ślenia szczegółowych warunków przyznawania świadcze ń
z pomocy społecznej oraz cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 
              za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobieran ia 

 Na podstawie art. 43 ust. 10, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 i art. 97 
ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz., U. Nr 64, poz. 
593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 64, 
poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 778 i Nr 164, poz. 1366) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie 
moŜe być przyznany na: 
1) podjęcie działalności gospodarczej, 
2) koszty przyuczenia do zawodu lub przekwalifiko-

wania, 
3) zakup przedmiotów lub urządzeń ułatwiających 

osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy za-
robkowej. 

2. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie, 
moŜe być przyznany, jeŜeli z okoliczności sprawy 
wynika, Ŝe przedłoŜone przez wnioskodawcę propo-
zycje wykorzystania świadczenia rokują na jego wy-
korzystanie zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usa-
modzielnienie nie moŜe przekraczać 1.000 zł. 

§ 2 

1. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycz-
nych usług opiekuńczych ustalany jest indywidualnie 
dla kaŜdego wnioskodawcy z uwzględnieniem jego 
sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i moŜli-
wości gminy w tym zakresie. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze świadczone są w miejscu zamieszkania lub po-
bytu wnioskodawcy we wszystkie dni tygodnia. 

§ 3 

1. Ustala się odpłatność na usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze z zastosowaniem ust. 3  
w następującej wysokości: 

 

Lp. 

Dochód na osobę obliczony na  
podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1  
ustawy o pomocy społecznej  

w procentach  

wysokość i odpłatności w % za 1 godzinę od ceny 
godziny usługi 

dla osób samotnych lub  
samotnie gospodarujących 

dla osób w rodzinie 

1. powyŜej 100% do 163% 3 7 
2. powyŜej 163% do 217% 7 15 
3. powyŜej 217% do 254% 15 25 
4. powyŜej 254% do 272% 30 40 
5. powyŜej 272% do 290% 60 70 
6. powyŜej 290% do 326% 90 100 
7. powyŜej 326% 100 100 
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2. Dochód obliczany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 
ustawy o pomocy społecznej zaokrągla się do pełne-
go złotego. 

3. Osoby, które ukończyły 85 rok Ŝycia są zwolnione z 
odpłatności za usługi opiekuńcze. 

§ 4 

Ustala się odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia, 
mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzy-
sowej w następującej wysokości: 

 

Lp. 
Dochód osoby lub rodziny obliczony na  

podstawie art. 8 ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej w procentach  

Wysokość miesięcznej odpłatności ustalonej  
w procentach, obliczona na podstawie kosztów 

utrzymania za rok poprzedni 
1. powyŜej 100% do 150% 10% 
2. powyŜej 150% do 250% 30% 
3. powyŜej 250% do 350% 80% 
4. powyŜej 350% 100% 

 
§ 5 

1. Ustala się zwrot wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej będących zadaniami własnymi  
w postaci pomocy rzeczowej, zasiłków na ekono-

miczne usamodzielnienie, zasiłków celowych i zasił-
ków okresowych, przyznanej pod warunkiem zwrotu 
z zastrzeŜeniem ust. 2 w następującej wysokości: 

1) dla osób samotnych:  

Lp. Dochód osoby samotnie gospodarującej ustalony w procentach 
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej  

procentowa wysokość zwrotu  
udzielonego świadczenia 

1. powyŜej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 
do 150% kryterium 

50% 

2. powyŜej 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospoda-
rującej do 200% kryterium 

75% 

3. powyŜej 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospoda-
rującej  

100% 

2) dla osób w rodzinie: 

Lp. Dochód na osobę w rodzinie ustalony w procentach zgodnie  
z art. 8 ust. 1 pkt 2  ustawy o pomocy społecznej 

procentowa wysokość zwrotu 
udzielonego świadczenia 

1. powyŜej kryterium dochodowego na osobę  
w rodzinie do 150% kryterium 50% 

2. powyŜej 150% kryterium dochodowego na osobę  
w rodzinie do 200% kryterium 75% 

3. powyŜej 200% kryterium dochodowego na osobę  
w rodzinie  100% 

 

2. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc rzeczową w 
formie posiłku ustala się w wysokości 100% „wsadu 
do kotła” przy dochodzie powyŜej kryterium docho-
dowego określonego w art. 8  
ust. 1 ustaw z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami). 

§ 6 

Przez dochód, o którym mowa w § 3-5 uchwały, rozumie 
się dochód określony  art. 8 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późniejszymi zmianami). 

§ 7 

1. Odpłatność za usługi opiekuńcze, specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz pobyt w ośrodkach wsparcia, 
mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji 
kryzysowej  pobierana jest z dołu za dany miesiąc i 
jest wnoszona do kasy lub na konto Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy do 15 dnia 

kaŜdego miesiąca, następującego po miesiącu, w 
którym udzielono świadczenia. 

2. Zwrot wydatków, o których mowa w § 5, w zakresie 
terminu i sposobu zwrotu ustala się przy uwzględnie-
niu sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do zwro-
tu. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Legnicy. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie 1 stycznia 2006 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 

 
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

 
JERZY BEDNARZ 

3640 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 24 października 2005 r. 

w sprawie okre ślenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania 
i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników,  osiągających wy-
sokie wyniki sportowe w mi ędzynarodowym lub krajowym współzawodnic-
twie  
                                              sport owym 

 Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe w krajo-
wym lub międzynarodowym  współzawodnictwie mogą 
być przyznane zawodnikom, którzy są: 
1) członkami kadry narodowej lub zawodnikami  

I druŜyny uczestniczącej w rozgrywkach piłki koszo-
wej, piłki noŜnej halowej, ręcznej lub siatkowej na 
najwyŜszym krajowym poziomie rozgrywek oraz za-
wodnikami I druŜyny piłki noŜnej uczestniczącej w 
rozgrywkach na poziomie II  ligi krajowej. 

2) członkami kadry narodowej i osiągają wysokie wyniki 
we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym 
w dyscyplinach sportowych niewymienionych w pkt 1, 
w tym równieŜ w sportach niewymiernych. 

§ 2 

1. Stypendium, o którym mowa w § 1, przyznaje, 
wstrzymuje, a takŜe pozbawia Prezydent Miasta Le-
gnicy na wniosek organizacji i instytucji realizujących 
zadania w zakresie kultury fizycznej, mających swoją 
siedzibę na terenie Legnicy lub z własnej inicjatywy. 

2. Stypendium przyznawane jest 2 razy w roku  
w okresach: 
1) okres I - od stycznia do czerwca danego roku, 
2) okres II - od sierpnia do grudnia danego roku. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za 
osiągnięcie wysokich wyników  sportowych we 
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 
przyjmowane są w Wydziale Oświaty i Sportu Urzędu 
Miasta Legnicy w następujących terminach: 
1) na okres I – do dnia 31 grudnia roku, w którym 

zawodnik osiągnął wysoki wynik, 
2) na okres II – do dnia 31 lipca danego roku. 

4. W sytuacjach wyjątkowych Prezydent Miasta Legnicy 
moŜe wyznaczyć dodatkowy termin na składanie 
wniosków o przyznanie  stypendium. 

5. Stypendium sportowe wypłacane jest na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Le-
gnicy a zawodnikiem. 

§ 3 

1. Stypendium sportowe moŜe być wstrzymane, jeŜeli 
stwierdzi się, Ŝe zawodnik nie jest w stanie wypełniać 
obowiązków zawodnika lub je zaniedbuje. 

2. Wstrzymane stypendium przywraca się po stwier-
dzeniu przez organ, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
ustania przyczyn wstrzymania stypendium sportowe-
go. 

3. Wypłata stypendium następuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym usta-
ły przyczyny jego wstrzymania. 

§ 4 

Zawodnik moŜe być pozbawiony stypendium sportowego, 
jeŜeli: 
1) utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres 

dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, stwierdzoną przez lekarza 
posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania 
zaświadczenia lekarskiego, 

2) odmówił udziału w zawodach sportowych, 
3) przestał spełniać warunki przyznawania stypendium, 

o których mowa w § 1. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Legnicy. 

§ 6 

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JERZY BEDNARZ 
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3641 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W K ĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy w mie ście K ąty Wrocławskie 

 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, z 2002 r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy Lipowa w 
Katach Wrocławskich w ten sposób, Ŝe otrzymuje 
ona nową nazwę „Aleja Jana Pawła II.” 

2. Przebieg i granica ulicy wymienionej w  
ust. 1 oznaczona jest na mapie stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy w Kątach Wrocławskich. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

ADAM KLIMCZAK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich z dnia 25 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3641) 
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3642 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W K ĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie nazwy ulicy w Smolcu 

 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, z 2002 r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę nowo powstałej ulicy w Smolcu: ul. 
Ładna.  

2. Przebieg i granica ulicy wymienionej w ust. 1 ozna-
czona jest na mapie stanowiącej załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy w Kątach Wrocławskich. 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich z dnia 25 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3642)  
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3643 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W K ĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Smolcu 

 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, z 2002 r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę nowo powstałej ulicy w Smolcu: ul. 
Willowa 

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1 oznaczo-
ne są na mapie stanowiącej załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy w Kątach Wrocławskich. 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich z dnia 25 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3643)  
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3644 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie okre ślenia limi tu nowych licencji na wykonywanie krajowego 
          transportu drogowego przewozu osób taksów kami osobowymi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W 2006 roku ustala się limit 20 (słownie dwudziestu) 
nowych licencji przeznaczonych do wydania na wykony-
wanie transportu drogowego taksówką osobową. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia  
2006 roku. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ZBIGNIEW DRAGAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3645 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 
              2006 na wykonywanie transportu drogow ego taksówk ą 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku
z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
Nr 125, poz. 1371), Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala,
co następuje 

 
 

§ 1 

Ustala się dla terenu Miasta i Gminy Gryfów Śląski limit 8 
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką do wydania w roku 2006.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Gryfów Śląski.  

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KRZYSZTOF KOZAK 
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3646 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznych z akładów opieki  
zdrowotnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, 
poz. 684) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Obejmuje się restrukturyzacje finansową, na zasadach i 
warunkach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 
2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej, zobowiązania publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu zobowiązań 
podatkowych, stanowiących dochody budŜetu gminy 
Trzebnica. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Trzebnica. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w Ŝycie  
z dniem publikacji. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
CZEWSŁAW CZTERNASTEK 

 
 
 

3647 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 28 października 2005 r. 

w sprawie wyra Ŝenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za pr ze-
kształcenie prawa u Ŝytkowania wieczystego w prawo własno ści nierucho-
mości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub gara Ŝami, przeznaczonych 
na  
                       zabudow ę mieszkaniow ą lub gara Ŝe, rolnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 
1459), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty  
z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 
nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub 
garaŜami, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową 
lub garaŜe, rolnych, w wysokości: 
1) 90% od wyliczonej naleŜności, gdy uŜytkowanie wie-

czyste trwało dłuŜej niŜ 10 lat do dnia wejścia w Ŝycie 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

2) 50% od wyliczonej naleŜności, gdy uŜytkowanie wie-
czyste trwało do 10 lat. 

§ 2 

WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 
99% od wyliczonej naleŜności od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa uŜytkowania wieczystego przysługują-
cego osobom fizycznym w prawo własności tych nieru-
chomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub ga-
raŜami, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową lub 
garaŜe, rolnych, gdy przekształcenie następuje na rzecz 
uŜytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, 
którzy wnieśli jednorazową opłatę za cały okres uŜytko-
wania wieczystego, zgodnie z obowiązującymi wówczas 
przepisami prawa. 
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§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa. 
 

 

 

 

 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
HENRYK BACZMAŃSKI 

 
 
 

3648 
UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w obr ębie śurawice 

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

 
 

§ 1 

1. Ulicy w obrębie śurawice oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym gruntu nr 53 nadaje się nazwę –  
ul. Kasztanowa . 

2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobie-
rzyce. 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JANUSZ GARGAŁA 
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Załącznik do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce z dnia 27 pa ździernika 
2005 r. (poz. 3648) 
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3649 
UCHWAŁA RADY GMINY W P ĘCŁAWIU 

z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarki miesz kaniowym zaso-
bem  
                                           Gminy P ęcław 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz 
na podstawie art. 21 ust. 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 późn. zmianami) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXIV/170/02 Rady Gminy w Pęcławiu z 
dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie gospodarki mieszka-
niowym zasobem Gminy Pęcław wprowadza się następu-
jące zmiany:  
1. W § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Z zasobu mieszkaniowego Gminy wydziela się:  
– lokal socjalny znajdujący się we wsi Białołęka nr 

51A/1 
– lokal socjalny znajdujący się we wsi Białołęka nr 

51A/2”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław. 
§ 3 

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

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
ALEKSANDER SOKOŁOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

3650 
UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 28 października 2005 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminny ch 

 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 ze zm.) oraz art. 7 
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Za-
rządu Powiatu Wrocławskiego, Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się ulice Świętego Brata Alberta Adama Chmie-
lowskiego w Czernicy (część działki nr 325/1 w Czernicy) 
do kategorii dróg gminnych. Przebieg drogi przedstawio-
no na załączniku graficznym. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Czernica. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.  

PRZEWODCZNIĄCY 
RADY GMINY 

 
ZENON WARDĘGA 
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Załącznik do uchwały Rady Gminy 
Czernica z dnia 28 pa ździernika 2005 r. 
(poz. 3650) 
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3651 
OBWIESZCZENIE  

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 4 listopada 2005 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomo ści i nformacji o zmianach 
                   w składzie Sejmiku Województwa D olno śląskiego 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.
U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu poda-
je do wiadomości publicznej, iŜ Sejmik Województwa Dolnośląskiego: 

 
 
 

• uchwałą nr XLVI/604/2005 z dnia 27 października 2005 r. stwierdził wygaśnięcie w okręgu wybor-
czym nr 5 mandatu radnego Huberta Costy  z listy nr 2 – KW Samoobrona RP.  
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLVII/610/2005 z dnia 27 października 2005 r. 
wstąpiła Alicja Sokołowska  – kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno 
największą liczbę głosów. 

• uchwałą nr XLVI/605/2005 z dnia 27 października 2005 r. stwierdził wygaśnięcie w okręgu wybor-
czym nr 5 mandatu radnego Czesława Litwina  z listy nr 2 – KW Samoobrona RP.  
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLVII/611/2005 z dnia 27 października 2005 r. 
wstąpiła Marianna Stefania Kowalska  – kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała 
kolejno największą liczbę głosów. 

• uchwałą nr XLVI/606/2005 z dnia 27 października 2005 r. stwierdził wygaśnięcie w okręgu wybor-
czym nr 2 mandatu radnego Radosława Pardy  z listy nr 1 – Komitet Wyborczy Liga Polskich Ro-
dzin.  
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLVII/612/2005 z dnia 27 października 2005 r. 
wstąpiła Dominika Helena Kope ć – kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolej-
no największą liczbę głosów. 

• uchwałą nr XLVI/607/2005 z dnia 27 października 2005 r. stwierdził wygaśnięcie w okręgu wybor-
czym nr 1 mandatu radnego Piotra Jana Ślusarczyka  z listy nr 1 – Komitet Wyborczy Liga Pol-
skich Rodzin.  
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLVII/613/2005 z dnia 27 października 2005 r. 
wstąpił Aleksander Marzec  – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno najwięk-
szą liczbę głosów. 

• uchwałą nr XLVI/608/2005 z dnia 27 października 2005 r. stwierdził wygaśnięcie w okręgu wybor-
czym nr 2 mandatu radnego Andrzeja Jarocha  z listy nr 8 – KKW PO-PiS.  
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLVII/614/2005 z dnia 27 października 2005 r. 
wstąpił Marek Łapi ński  – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów. 

• uchwałą nr XLVI/609/2005 z dnia 27 października 2005 r. stwierdził wygaśnięcie w okręgu wybor-
czym nr 1 mandatu radnego Władysława Sidorowicza  z listy nr 8 – KKW PO-PiS.  
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLVII/615/2005 z dnia 27 października 2005 r. 
wstąpiła Ewa Maria Rzewuska  – kandydatka z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno 
największą liczbę głosów. 

 
KOMISARZ WYBORCZY 

 
MARIAN GRUSZCZYŃSKI 
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3652 
OBWIESZCZENIE  

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU 

z dnia 4 listopada 2005 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomo ści informacji o zmianach w 
skła- 
  dzie Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Ra dy Miejskiej w Świdni cy 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 
i Nr 102, poz. 1055) i § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wy-
borczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności
o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. 
P. Nr 13, poz. 225, Nr 37, poz. 589 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 114)
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podaje do publicznej wiadomości, Ŝe: 

 
 

1. Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwałą nr XLVII/322/05 z dnia 9 września 2005 r. stwierdziła 
wygaśnięcie w okręgu wyborczym nr 4 mandatu radnej Doroty Klary Komornickiej  z listy nr 9 – 
KWW „KOALICJA DLA BYSTRZYCY”. 
Na jej miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLVIII/323/05 z dnia 21 października  
2005 r., wstąpił Ryszard Władysław TOMCZYK  – kandydat z tej samej listy, który w wyborach 
uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec nie-
go przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji. 

2. Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XLI/410/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie 
w okręgu wyborczym nr 1 mandatu radnego Adama Jana KO ŹBIAŁA  z listy nr 3 – Koalicyjny Ko-
mitet Wyborczy SLD-UP. 
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLII/411/05 z dnia 30 września 2005 r., wstąpił 
Jan Kazimierz MUSIEJ – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mo-
wa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji. 

KOMISARZ WYBORCZY 
 

JAN LINKOWSKI 
 
 

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. 
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