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3731 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

z dnia 29 września 2005 r. 

w sprawie  zmiany  uchwały  nr XXX/245/2004  Rady M iejskiej w Kłodzku 
z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysoko ści i poboru opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 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. zm.) i art. 19 pkt 1 litera „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXX/245/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z 
dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru 
opłaty targowej § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Do poboru opłaty targowej upowaŜnia się następujących 
inkasentów: 
a) „Atrium” Obrót Nieruchomościami Giełda Samocho-

dowa Antoni Święckicki, siedziba ul. Floriana Szarego 
2/3, 57-300 Kłodzko – na terenie giełdy przy ul. Objaz-
dowej. 

b) Mirosława Jędruczyk i Marta Sandłak – w pozostałych 
miejscach, w których jest prowadzony handel”. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXIII/274/2005 Rady Miejskiej w 
Kłodzku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXX/245/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku 
z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru 
opłaty targowej. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kłodzka. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 JÓZEF MIGDAŁ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 29 września 2005 r. 

w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych  i urz ądzeń 
znajduj ących si ę na ich terenie 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Strzegomiu uchwala: 

 
 

§ 1 

REGULAMIN 
DLA KORZYSTAJACYCH Z CMENTARZY 
KOMUNALNYCH W GMINIE STRZEGOM 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Cmentarze komunalne wraz z obiektami i urządze-
niami uŜyteczności publicznej są mieniem gminnym. 

  2. Administratorem cmentarzy komunalnych jest Zakład 
Usług Komunalnych w Strzegomiu, który jest upraw-
niony do podejmowania działań wynikających z obo-
wiązujących przepisów, a w szczególności ustawy z 
dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. 
zm.). 

  3. Nadzór nad prawidłowym uŜytkowaniem cmentarzy 
komunalnych i kaplicy cmentarnej sprawuje admini-
strator. 

  4. Cmentarze komunalne na terenie Strzegomia czynne 
są: 
1) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzi-

nach od 700 do 2100 
2) w okresie od 1 października do 31 marca 

w godzinach od 700 do 1900   (nie dotyczy 1 i 2 li-
stopada). 

  5. Administrator cmentarzy urzęduje od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 700 do 1500. 

  6. Pochówki odbywają się w dni powszednie (od ponie-
działku do soboty). 

  7. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy i urzą-
dzeń cmentarnych oraz za udostępnienie kaplicy 
cmentarnej ustala Burmistrz Strzegomia w drodze 
zarządzenia. 

  8. Gmina Strzegom oraz administrator cmentarzy nie 
odpowiadają za szkody na cmentarzach komunal-
nych powstałe wskutek klęsk Ŝywiołowych, działania 
czynników atmosferycznych, kradzieŜy, aktów wan-
dalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

  9. Dane o administratorze cmentarzy komunalnych 
(nazwa, adres, telefon, godziny urzędowania oraz 
pełnione dyŜury) są umieszczone w widocznym miej-
scu na terenie cmentarzy. 

10. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy komunal-
nych sprawuje Burmistrz Strzegomia. 

11. Skargi na administratora cmentarzy moŜna kierować 
do Burmistrza Strzegomia.  

II. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 

  1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez 
uŜytkowników przepisów i regulaminu dotyczących 
cmentarzy komunalnych. 

  2. Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem 
cmentarzy. 

  3. Kontrola nad wykonywaniem czynności grzebalnych 
na terenie cmentarza zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
20 października 1972 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 299 z 
późn. zm.). 

  4. Wydawanie zezwoleń w zakresie zagospodarowania 
i eksploatacji cmentarzy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, pobieranie wszelkich opłat obowiązują-
cych w Gminie Strzegom, jak równieŜ za korzystanie 
i uŜytkowanie cmentarza wraz z obiektami i urządze-
niami cmentarnymi. 

  5. Prowadzenie ksiąg cmentarnych i innych wymaga-
nych dokumentów według wzoru ustalonego 
w obowiązujących przepisach prawnych. 

  6. Wykonywanie innych czynności określonych przepi-
sami prawnymi i umocowaniami statutowymi. 

  7. Wyznaczanie miejsca pochówku. 
  8. Przyjmowanie zwłok do przechowywania – całodo-

bowo, po uprzednim zawiadomieniu administratora 
(co najmniej 1 godzinę przed dostarczeniem zwłok). 

  9. Sprzątanie alejek i ścieŜek na terenie cmentarza – 
teren ten nie obejmuje przestrzeni między grobami 
oraz zarezerwowanych miejsc. 

10. Przyjmowanie skarg, wniosków oraz opinii dotyczą-
cych cmentarza i kaplicy cmentarnej. 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZY 

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu moŜe 
nastąpić tylko po przedstawieniu wymaganych doku-
mentów: 
1) karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu 

Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu i akt zgonu, 
wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,  

2) w przypadkach, w których zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, Ŝe przyczyną zgonu było przestęp-
stwo, wymagane jest zezwolenie prokuratora. 

2. Na sześć miesięcy przed upływem terminu waŜności, 
na jaki zostało udostępnione miejsce pod pochówek 
lub miejsce zarezerwowane, ale nie później niŜ w dniu 
upłynięcia tego terminu, osoba zainteresowana  zobo-
wiązana jest zgłosić zamiar przedłuŜe- 

nia terminu waŜności i wnieść obowiązującą z tego 
tytułu opłatę. 
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  3. W przypadku grobu ziemnego oraz zarezerwowania 
miejsca pod grób ziemny, opłata wniesiona za doko-
nanie dochówku przedłuŜa termin do ponownego 
uŜycia grobu na następne 20 lat. 

  4. W przypadku nieopłacenia przedłuŜenia terminu do 
ponownego uŜycia grobu zgodnie z postanowieniem 
ust. 2, grób moŜe ulec likwidacji, a elementy nagrob-
ka niezaleŜnie od czasu jego wybudowania stają się 
własnością Gminy, bez wypłaty odszkodowania. 

  5. Utrzymanie grobów w naleŜytym stanie porządkowym 
naleŜy do osób uprawnionych do pochowania zwłok – 
rodziny zmarłego, a w przypadku braku rodziny, do 
osób opiekujących się grobem. 

  6. W celu wykonania czynności związanych z ekshu-
macją naleŜy uzyskać zgodę właściwego inspektora 
sanitarnego oraz administratora cmentarzy. 

  7. Ekshumacja zwłok i szczątków odbywa się we wcze-
snych godzinach rannych, podczas chłodnej pory ro-
ku (od 16 października do 15 kwietnia). 

  8. W razie ekshumacji zwłok i szczątków przed wyga-
śnięciem terminu do ponownego uŜycia grobu, dys-
ponent tego grobu traci uprawnienia do zwalnianego 
miejsca grzebalnego, bez wypłaty odszkodowania.  

  9. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie 
cmentarzy komunalnych przez przedsiębiorców wy-
konujących usługi pogrzebowe wymaga wcześniej-
szego, co najmniej na jeden dzień przed planowa-
nym pochówkiem, powiadomienia administratora 
cmentarzy w celu dokonania niezbędnych uzgodnień 
i załatwienia formalności. 

10. Umieszczenie w sposób trwały wszelkiego rodzaju 
urządzeń przez uŜytkowników cmentarzy komunal-
nych wymaga zgłoszenia u administratora cmentarzy 
i uzyskania jego zgody. 

11. W przypadku samowolnego zainstalowania lub za-
montowania jakiegokolwiek urządzenia, w tym takŜe 
ławki, administrator cmentarzy ma prawo wezwać 
uŜytkownika w określonym terminie do usunięcia 
urządzenia na koszt uŜytkownika. W przypadku nie-
usunięcia urządzenia, administrator cmentarzy doko-
na demontaŜu urządzenia na koszt uŜytkownika. 

12. Za zniszczenie, dewastację lub kradzieŜ nagrobków, 
pomników i urządzeń niebędących mieniem gminy, 
administrator cmentarzy nie ponosi odpowiedzialno-
ści. 

IV. NA TERENIE CMENTARZY ZAKAZUJE SI Ę: 

1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca. 
2. Zrywania kwiatów,  niszczenia zieleni i drzew. 
3. Niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków 

i pomników. 
  4. Wjazdu i poruszania się po terenie cmentarzy komu-

nalnych wszelkimi pojazdami, w tym takŜe rowerami, 
z wyjątkiem: 

1) pojazdów administratora cmentarzy, 
2) pojazdów zakładów pogrzebowych w związku 

z wykonywanymi usługami cmentarnymi i pogrze-
bowymi, objętymi porozumieniem z administrato-
rem cmentarzy, 

3) jednorazowych wjazdów w przypadkach uzasad-
nionych, za wiedzą i zgodą administratora, po do-
konaniu obowiązujących opłat. 

  5. Stawiania nagrobków, pomników, ławek lub innych 
urządzeń bez zgody administratora cmentarzy. 

  6. Składowania śmieci i odpadów poza miejscem prze-
znaczonym do tego celu. 

  7. Wprowadzania zwierząt. 
  8. SpoŜywania alkoholu i przebywania w stanie nie-

trzeźwym. 
  9. Uprawiania handlu, takŜe przy bramach cmentarzy, 

bez zgody administratora. 
10. Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez 

opieki dorosłych. 

§ 2 

UpowaŜnia się administratora cmentarzy do zawierania 
porozumień z przedsiębiorcami wykonującymi usługi po-
grzebowe w zakresie czynności pogrzebowych po przed-
łoŜeniu dokumentów i podpisaniu oświadczenia według 
wzoru, stanowiącego załącznik nr 1. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-
22/74/05 z dnia 3 listopada 2005 r. stwierdzono niewaŜ-
ność § 2). 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Strze-
gomia. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr 40/97 Rady Miejskiej Gminy Strze-
gom z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie zasad korzystania 
z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na 
ich terenie. 

§ 5 

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

 STANISŁAW SITARZ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
29 września 2005 r. (poz. 3732) 

 
 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-22/74/05 z dnia 3 listopada 
2005 r. stwierdzono niewaŜność załącznika nr 1). 
 
 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA 
 
 
 
1. Oświadczam, Ŝe na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego nr ..................................... z dnia .................................... je-
stem upowaŜniony do prowadzenia usług pogrzebowych i cmentarnych i załączam odpis za-
świadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / odpis z Krajowego Rejestru Są-
dowego. 

 
 
2. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu, regu-

laminu i przepisów porządkowych dotyczących cmentarzy komunalnych i uiszczania obowiązu-
jących opłat. 

 
 
3. Oświadczam, Ŝe znane mi są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz inne przepisy praw-
ne, a w szczególności dotyczące ochrony przed zagroŜeniem Ŝycia i zdrowia ludzkiego, a takŜe 
inne warunki określone w odrębnych przepisach dotyczących wykonywanych na terenie cmen-
tarzy prac oraz zapewniam, Ŝe zatrudnieni przeze mnie pracownicy, wymienieni z imienia i na-
zwiska, legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami, niezbędnymi do wykonywania prac, zajęć 
lub czynności w zakresie prowadzonej działalności: 
 
1) ....................................................................................... 
 
2) ....................................................................................... 
 
3) ....................................................................................... 
 
4) ....................................................................................... 
 
5) ....................................................................................... 
 
6) ........................................................................................ 
 
 

4. Zobowiązuję się do przestrzegania i wykonywania prac na terenie cmentarzy w uzgodnieniu z 
administratorem cmentarzy komunalnych oraz natychmiastowego zgłaszania administratorowi 
ewentualnych niezgodności lub nieprawidłowości wynikłych przed lub podczas wykonywanych 
prac. 

 
 
5. W przypadku naruszenia wymienionych przepisów, niedopełnienia obowiązków określonych w 

ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz wszelkich negatywnych skutków powstałych 
w wyniku nieodpowiedniego wykonywania czynności, prac i robót, ponoszę pełną odpowie-
dzialność i zobowiązuję się do ich natychmiastowego usunięcia na wniosek administratora 
cmentarzy komunalnych. 

 
 
6. Zobowiązuję się do informowania administratora cmentarzy komunalnych o wszelkich zmia-

nach dotyczących mojej firmy (nazwa, siedziba, nazwiska osób uprawnionych do wykonywania 
prac na terenie cmentarzy, wymienionych w oświadczeniu). 
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7. Zobowiązuję się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub znisz-
czenia mienia gminnego i mienia innych osób oraz powstania wypadku podczas wykonywa-
nych przeze mnie czynności na terenie cmentarzy komunalnych. 

 
 
 
 
 
 
 

WZÓR POROZUMIENIA 
 
 
 
Na podstawie § 2 uchwały nr ............/2005 Rady Miejskiej w Strzegomiu, z dnia 
............................., pomiędzy administratorem cmentarzy komunalnych Gminy Strzegom –  
Zakładem Usług Komunalnych z siedzib ą w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego 75 ,  
a  
..................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................... 
 
zawarte zostało w dniu ...................................... porozumienie w sprawie wykonywania czynności 
pogrzebowych i cmentarnych. 
 
W przypadku naruszenia wymagań określonych w oświadczeniu, administrator cmentarzy komu-
nalnych zastrzega sobie prawo wypowiedzenia porozumienia w terminie 14 dni. 
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3733 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 18 października 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzen-
nego dla rejonu lotniska w Jeleniej Górze 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi), w związku z uchwałą nr 117/XII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 
września 2003 r., po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jelenia Góra, Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje:  

 
 

R o z d z i a ł  1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu lotniska w Jeleniej Górze. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na ry-
sunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami planu są następujące załączni-
ki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na 

mapie w skali 1:2000, 
2) załącznik  nr  2 – rozstrzygnięcie  o  sposobie  roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realiza-

cji,  zapisanych  w  planie,  inwestycji  z  zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleŜą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających 

tereny o róŜnym przeznaczeniu lub róŜnych zasadach 
zagospodarowania – ustalenia w tym zakresie zawiera 
§ 5 rubryka A oraz rysunek planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5, rubryka B oraz rysunek 
planu, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowe-
go – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka C 
oraz rysunek planu, 

4) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
parametry i wskaźniki kształtowania i modernizacji za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywno-
ści zabudowy oraz osie symetrii i kompozycyjne – 
ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka D oraz 
rysunek planu, 

  5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie od-
rębnych przepisów, w tym terenów górniczych a tak-

Ŝe naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych – ustale-
nia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka E oraz rysu-
nek planu, 

  6) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym – usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka F oraz ry-
sunek planu, 

  7) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczeń w ich uŜytkowaniu, w tym zakazy 
zabudowy – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, 
rubryka B, C, D i E, 

  8) sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uŜytkowania terenów – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5, rubryka G, 

  9) wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni 
publicznych – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, 
rubryka D w tabelach dotyczących terenów będących 
przestrzeniami publicznymi wyznaczonych na rysun-
ku planu, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji – ustalenia w tym zakresie zawiera § 6 
oraz rysunek planu, 

11) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 7 oraz rysunek planu, 

12) stawek procentowych, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
ustalenia w tym zakresie zawiera § 8. 

§ 3 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie  – naleŜy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska 
w Jeleniej Górze, 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu  – naleŜy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji 
planu winno stać się dominującą formą wykorzystania 
terenu.  W ramach przeznaczenia podstawo- 

wego mieszczą się elementy zagospodarowania 
bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawi-
dłowe korzystanie z terenu, 

  3) uzupełniaj ącym przeznaczeniu terenu  – naleŜy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które moŜe być re-
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alizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podsta-
wowego, na warunkach określonych w przepisach 
szczegółowych niniejszej uchwały, 

  4) terenie  – naleŜy przez to rozumieć obszar wyodręb-
niony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz symbolem literowym i numerem, 

  5) obowi ązującej linii rozgraniczaj ącej  – naleŜy przez 
to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, której prze-
bieg oznaczony na rysunku planu ma charakter wią-
Ŝący i nie moŜe ulegać przesunięciu, 

  6) orientacyjnej linii rozgraniczaj ącej  – naleŜy przez 
to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, której prze-
bieg określony na rysunku planu moŜe podlegać mo-
dyfikacjom, jednak wyłącznie według zasad określo-
nych w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały, 

  7) terenach celu publicznego  – naleŜy przez to rozu-
mieć tereny słuŜące celom publicznym o znaczeniu 
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, 
wojewódzkim i krajowym), o których mowa w przepi-
sach o gospodarce nieruchomościami, 

  8) przestrzeni publicznej  – naleŜy przez to rozumieć 
ogólnodostępne tereny celu publicznego wraz 
z przyległymi obszarami, w tym prywatnymi, tworzące 
wyodrębnioną przestrzeń, którą ograniczają elementy 
istniejącego lub projektowanego zagospodarowania, 
stanowiące integralną część tej przestrzeni (tj. ogro-
dzenia, elewacje frontowe budynków, elementy małej 
architektury, szpalery zieleni itp.), 

  9) obowi ązującej linii zabudowy  – naleŜy przez to 
rozumieć linię, wzdłuŜ której wymaga się usytuowa-
nia budynku. Przekroczenie obowiązującej linii zabu-
dowy kubaturowymi elementami wystroju elewacji 
jest dopuszczalne w zakresie max 1,5 m  
i na długości max 20% ściany sytuowanej wzdłuŜ 
obowiązującej linii zabudowy, 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy  – naleŜy przez to 
rozumieć linię, która nie moŜe być przekroczona przy 
sytuowaniu budynku, w przypadku nieprzekraczal-
nych linii zabudowy wyznaczonych wzdłuŜ orientacyj-
nych linii rozgraniczających za wiąŜące uznaje się 
wzajemne połoŜenie ww. linii względem siebie, 

11) zabudowie do zachowania  – naleŜy przez to rozu-
mieć zabudowę, wobec której plan akceptuje trwałą 
adaptację w obecnej formie architektoniczno-
przestrzennej. Obiekty te mogą takŜe podlegać prze-
budowie, modernizacji bądź wymianie zgodnie z 
ustalonym w planie wymaganiami przestrzennymi, 

12) zabudowie do mo Ŝliwego zachowania  – naleŜy 
przez to rozumieć zabudowę, której zachowanie bądź 
likwidacja jest uzaleŜniona od woli władającego tere-
nem, bądź niezaleŜnych od planu decyzji administra-
cyjnych. Obiekty te winny być brane pod uwagę przy 
rozpatrywaniu wskaźników urbanistycznych określo-
nych planem, 

13) zabudowie do likwidacji  – naleŜy przez to rozumieć 
zabudowę, która winna ulec likwidacji w ramach re-
alizacji planu. Wyklucza się etapowanie inwestycji w 
sposób pozwalający na zachowanie obiektu wskaza-
nego do likwidacji w poszczególnych rozpatrywanych 
etapach, 

14) wska źniku intensywno ści zabudowy  – naleŜy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek po-
wierzchni całkowitej stałych obiektów zlokalizowa-
nych w obrębie działki do powierzchni tej działki. Je-

Ŝeli plan ustala zakaz podziału terenu, wskaźnik in-
tensywności zabudowy odnosi się do całego terenu. 
Wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób nie-
spełniający wymagań dotyczących intensywności za-
budowy w poszczególnych rozpatrywanych etapach, 

15) wska źniku zabudowy działki  – naleŜy przez to 
rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni 
zabudowy stałych obiektów zlokalizowanych w obrę-
bie działki do powierzchni tej działki. JeŜeli plan usta-
la zakaz podziału terenu, wskaźnik zabudowy działki 
odnosi się do całego terenu. Wyklucza się etapowa-
nie inwestycji w sposób niespełniający wymagań do-
tyczących wskaźnika zabudowy działki w poszcze-
gólnych rozpatrywanych etapach, 

16) wysoko ści zabudowy  – naleŜy przez to rozumieć 
pełną wysokość zabudowy mierzoną od średniej 
rzędnej terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) 
lub rzędnej podanej w ustaleniach szczegółowych ni-
niejszej uchwały. Ustalone w planie wysokości mak-
symalne zabudowy nie mogą być przekraczane, Ŝad-
nymi elementami wystroju architektonicznego budyn-
ków ani instalowanymi na budynkach bądź działkach, 
urządzeniami, 

17) dachu symetrycznym  – naleŜy przez to rozumieć 
dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz 
symetrii układu połaci w płaszczyźnie ściany usytu-
owanej wzdłuŜ linii zabudowy, 

18) kącie nachylenia połaci  – naleŜy przez to rozumieć 
kąt mieszczący się w zakresie ustalonym na rysunku 
planu, jednakowy dla poszczególnych elementów 
budynku, 

19) wymaganym przebiegu kalenicy  – naleŜy przez to 
rozumieć ustalony kierunek przebiegu najdłuŜszego 
ciągłego odcinka kalenicy dachu od strony linii zabu-
dowy, 

20) projektowanych granicach podziałów geodezyj-
nych  – naleŜy przez to rozumieć linie, których prze-
bieg oznaczony na rysunku planu moŜe podlegać 
modyfikacjom wyłącznie w zakresie i na warunkach 
określonych w ustaleniach szczegółowych niniejszej 
uchwały, 

21) terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej  – naleŜy przez to rozumieć funkcję terenów 
i obiektów pełniących, przeznaczonych bądź mogą-
cych pełnić funkcję mieszkaniową o charakterze jed-
norodzinnym w rozumieniu przepisów szczególnych, 

22) terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej  – naleŜy przez to rozumieć funkcję terenów 
i obiektów pełniących, przeznaczonych bądź mogą-
cych pełnić funkcję mieszkaniową o charakterze wie-
lorodzinnym i mieszkalnictwa zbiorowego, 
w rozumieniu przepisów szczególnych, 

23) terenach zabudowy usługowej  – naleŜy przez to 
rozumieć funkcję terenów i obiektów słuŜących dzia-
łalność z zakresu: 
– handlu detalicznego o powierzchni sprzedaŜowej 

nieprzekraczającej 2000 m2, 
– gastronomii, 
– administracji i zarządzania, 
– ubezpieczeń i finansów, 
– oświaty i nauki, 
– ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
– sportu i rekreacji, 
– kultury i sztuki, 
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– turystyki i hotelarstwa, 
– projektowania i pracy twórczej, 
– rzemiosła z wyłączeniem warsztatów samocho-

dowych i wytwórczości, 
o ile z ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały nie 
wynika inaczej, 

24) działalno ści gospodarczej  – naleŜy przez to rozu-
mieć działalność z zakresu: 
– drobnej wytwórczości, 
– handlu hurtowego, 
– magazynowania i składowania towarów, 
– obsługi środków transportu, w tym napraw samo-

chodów, 
25) obszarze zorganizowanej działalno ści inwesty-

cyjnej  – naleŜy przez to rozumieć obszar, na którym 
warunkiem wprowadzenia nowej zabudowy jest wy-
konanie kompleksowej dokumentacji budowlanej i 
uzyskanie pozwolenia na budowę obejmującego całe 
zamierzenie inwestycyjne przewidziane w obrębie te-
renu. Dopuszcza się etapowanie inwestycji na zasa-
dach określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę, 

26) nośniku reklamowym  – naleŜy przez to rozumieć 
wolno stojące, trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, niepełniące równocześnie innych funkcji. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia w rysunku planu są ustale-
niami obowiązującymi: 
1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o róŜnym 

przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róŜnym 
przeznaczeniu lub róŜnych zasadach zagospoda-
rowania, z zastrzeŜeniem ustaleń szczegółowych 
niniejszej uchwały, 

3) przeznaczenie terenów – wyraŜone na rysunku 
planu symbolami literowymi i numerami wyróŜnia-
jącymi poszczególne tereny, 

4) tereny celu publicznego, 
5) przestrzeń publiczna, 
  6) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elementów 

układu komunikacji kołowej i pieszej – funkcje 
i standardy techniczne ulic i ciągów pieszo-ro-
werowych, 

  7) wymagania dotyczące lokalizacji i wymagań tech-
nicznych dla włączeń i skrzyŜowań z ulicami ukła-
du podstawowego, 

  8) ustalenia dotyczące stopnia zachowania zabudo-
wy istniejącej, 

  9) wymagania przestrzenne dla trwale adaptowanej 
bądź nowo realizowanej zabudowy oraz dla zago-
spodarowania terenu, w tym obowiązujące i nie-
przekraczalne linie zabudowy, dominanty archi-
tektoniczne, a takŜe wymagania zawarte w tabel-
kach odnoszących się do terenów, 

10) projektowane granice podziałów geodezyjnych, z 
zastrzeŜeniem ustaleń szczegółowych niniejszej 
uchwały, 

11) granica obszaru zorganizowanej działalności in-
westycyjnej, 

12) granica planu, rozumiana jako toŜsama z przyle-
głymi do niej liniami rozgraniczającymi. 

2. Oznaczona na rysunku planu granica obszaru naraŜo-
nego na ryzyko zalania wodami powodziowymi oraz 
ustalone w planie rygory dla tego obszaru mają cha-
rakter obowiązujący do czasu ustanowienia obszaru 
bezpośredniego zagroŜenia powodzią w trybie przepi-
sów ustawy Prawo wodne. 

3. Oznaczone na rysunku planu granice projektowanych 
stref ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody 
„Grabarów”, a takŜe granice stref „OW” obserwacji ar-
cheologicznej mają charakter orientacyjny i winny zo-
stać określone wiąŜąco poprzez decyzje administra-
cyjne wydane w trybie przepisów odrębnych. 

4. Zawarte w rysunku planu oznaczenia: 
– stanowisk archeologicznych, 
– obiektów figurujących w ewidencji zabytków, 
– stref ochronnych stacji hydrologiczno-meteoro-

logicznej IMGW, 
– granicy terenów zamkniętych, 
– granicy miasta 
mają charakter informacyjny i mogą być korygowane 
oraz uzupełniane na bazie i w rybie przepisów odręb-
nych. 

5. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące prze-
biegów magistralnych sieci infrastruktury technicznej 
mogą podlegać modyfikacjom określonym w § 7 
uchwały. 

6. Cały obszar objęty planem znajduje się w granicach 
strefy „C” ochrony uzdrowiska Cieplice oznaczonej w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jeleniej Góry. Za wiąŜący dla 
ustalenia przebiegu granic strefy oraz obowiązujących 
w jej obszarze restrykcji uznaje się statut uzdrowiska. 

 
 
 
 
 
 
 
 

R o z d z i a ł  2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 5 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zawiera poniŜsza tabela: 
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§ 6 

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zawarte w poniŜszej ta-
beli: 
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2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki ilości 

miejsc parkingowych dla nowo projektowanych obiek-
tów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

1 miejsce/1 mieszkanie, 
2) dla usług: 

a) administracji i handlu – 1 miejsce/40 m2 po-
wierzchni uŜytkowej, 

b) gastronomii – 1 miejsce/4 miejsca konsumpcyj-
ne, 

c) pozostałych usług – 1 miejsce/4 uŜytkowników 
(klienci, kontrahenci, pracownicy), 

3) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się uwzględ-
nienie w bilansie miejsc postojowych moŜliwości 
parkowania przyulicznego. 

§ 7 

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1) zasady ogólne: 

a) dopuszcza się zmianę przebiegów oraz parame-
trów istniejących sieci infrastruktury technicznej, a 
takŜe lokalizację nieoznaczonych na rysunku planu 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, z 
zastrzeŜeniem ustaleń zawartych w punkcie 3–5, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej mo-
gą być lokalizowane na wszystkich typach terenów, 
z zastrzeŜeniem ograniczeń zawartych 
w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały, 

c) wszelkie inwestycje związane z uzbrojeniem terenu 
winny być w zakresie lokalizacji, przebiegu 
i parametrów technicznych podporządkowane pla-
nowanej funkcji podstawowej i ustaleniom regula-
cyjnym planu, 

d) w obszarze objętym planem wprowadza się zakaz 
lokalizacji obiektów i urządzeń trudno dostrzegal-
nych z powietrza, takich jak napowietrzne linie 
elektroenergetyczne bądź telefoniczne, anteny, 
maszty. Zakaz ten nie dotyczy: 
– istniejących obiektów stacji hydrologiczno-

meteorologicznej, 
– obiektów, których wysokość będzie mniejsza o 

co najmniej 10 m od ustalonych dla lotniska 
płaszczyzn ograniczających wysokość zabudo-
wy i spełnienie tego warunku zostanie potwier-
dzone szczegółową analizą. 

2) zasady szczegółowe wyposaŜenia obszaru objętego 
planem w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
określa poniŜsza tabela: 
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3) zasady modernizacji i budowy systemów infrastruktury 

technicznej o charakterze magistralnym: 
a) istniejący gazociąg średniego podwyŜszonego ci-
śnienia relacji Jelenia Góra – Dziwiszów na odcin-
ku kolidującym z planowaną rozbudową lotniska 
przewidziany jest do przełoŜenia. Ewentualne prze-
łoŜenie gazociągu jest dopuszczalne wyłącznie na 
warunkach określonych przez operatora sieci, a 
oznaczony na rysunku planu przebieg projektowa-
nego odcinka gazociągu moŜe zostać skorygowany 
w ramach realizacji planu przy zachowaniu wyma-
gań określonych w przepisach szczególnych, 

b) istniejące napowietrzne sieci elektroenergetyczne 
średniego napięcia w miejscach kolizji z projekto-
wanym przeznaczeniem terenu przeznacza się do 
skablowania. Zastępujące je linie kablowe naleŜy 
prowadzić wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych oraz w 
sąsiedztwie granic działek, 

c) magistralne wodociągi związane z przesyłem wody 
z ujęcia „Grabarów” przeznacza się do trwałej ad-
aptacji z prawem rozbudowy lub przełoŜenia sto-
sownie do potrzeb zaopatrywanego z ww. ujęć sys-
temu miejskiego i wymagań związanych z plano-
waną rozbudową, 

d) budową wieŜ antenowych innych obiektów stwarza-
jących ryzyko kolizji z lotniskiem (siłowni wiatro-
wych, urządzeń radiolokacyjnych itp.) dopuszczal-
na jest wyłącznie na terenach Z oraz W, na warun-
kach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 pkt b oraz po 
uzgodnieniu z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. 

§ 8 

Ustala się stawki procentowe, słuŜące naliczeniu opłat, o 
których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 
– 0% w odniesieniu do terenów przeznaczonych na cele 

publiczne, 
– 30% w odniesieniu do pozostałych terenów. 

R o z d z i a ł  3 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9 

W przypadku zmiany definicji ustawowych oraz nazw 
instytucji i organów wyszczególnionych w uchwale, odpo-
wiednie ustalenia planu naleŜy dostosować do zmienio-
nych definicji ustawowych oraz nazw instytucji i organów 
wprowadzonych nowymi aktami prawnymi. Wprowadze-
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nie tych zmian do planu nie wymaga przeprowadzenia 
procedury zmiany planu. 

§ 10 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry. 
 
 
 
 

§ 11 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 30 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 JERZY PLESKOT 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 
18 października 2005 r. (poz. 3733) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 
18 października 2005 r. (poz. 3733) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 
18 października 2005 r. (poz. 3733) 
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3734 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 18 października 2005 r. 

w sprawie okre ślenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej 

 Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. „d” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze 
zmianami), art. 59 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych 
(Dz. U. Nr 167, poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się opłatę uzdrowiskową za kaŜdy dzień pobytu w 
wysokości – 2,00 zł. 

§ 2 

1. Poboru opłaty uzdrowiskowej dokonuje się przy okazji 
wykonywania czynności meldunkowych. 

2. Poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się 
na obszarze określonym w załączniku nr 1, 
w granicach administracyjnych Cieplic Śląskich Zdrój z 
1975 roku. 

§ 3 

Do poboru opłaty uzdrowiskowej na drukach Urzędu Mia-
sta Jeleniej Góry zobowiązane są osoby fizyczne, osoby 
prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej wykonujące czynności meldunkowe. 

§ 4 

Zainkasowana opłata uzdrowiskowa płatna jest 
w okresach miesięcznych na rachunek Urzędu Miasta 
Jeleniej Góry w ciągu 10 dni po upływie danego miesiąca, 
a za miesiąc grudzień do dnia 27 grudnia. 

§ 5 

Za pobór opłaty uzdrowiskowej ustala się wynagrodzenie 
w wysokości 10% zainkasowanych kwot. 

§ 6 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry. 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry. 

§ 8 

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

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 JERZY PLESKOT 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 
października 2005 r. (poz. 3734) 
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3735 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 20 października 2005 r. 

w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia 

 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 
Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nowym ulicom wewnętrznym w obrębie Wojnów, któ-
rych połoŜenie określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, nadaje się nazwy: Gitarowa  i Perkusyjna . 

2. Nowej ulicy wewnętrznej w obrębie Ratyń, której poło-
Ŝenie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, na-
daje się nazwę: Krajobrazowa . 

3. Nowym ulicom wewnętrznym w obrębie Muchobór 
Wielki, których połoŜenie określa  załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały, nadaje się nazwy: Baranowicka  
i Zbarska . 

4. Nowej ulicy wewnętrznej w obrębie Marszowice, której 
połoŜenie określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 
nadaje się nazwę: Malownicza . 

5. Nowym ulicom wewnętrznym w obrębie Partynice, 
których połoŜenie określa załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały, nadaje się nazwy: Husarska , Szwole Ŝerska  
i Kawalerzystów . 

6. Nowej ulicy wewnętrznej w obrębie Partynice, której 
połoŜenie określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 
nadaje się nazwę: Generała Stanisława Maczka . 

 
 
 
 

§ 2 

1. Nowym ulicom publicznym w obrębie Brochów, któ-
rych połoŜenie określa załącznik nr 7 do niniejszej 
uchwały, nadaje się nazwy: Perska  i Iracka . 

2. Nowej ulicy publicznej w obrębie Wojszyce, której 
połoŜenie określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały, 
nadaje się nazwę: Wspólna . 

§ 3 

Ulicy wewnętrznej połoŜonej w obrębie Pracze Odrzań-
skie, której połoŜenie określa załącznik nr 9, zmienia się 
nazwę z Lisickiej na Imbirow ą. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 5 

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

 GRZEGORZ STOPIŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3735) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3735) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3735) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3735) 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3735) 
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Załącznik nr 6 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3735) 
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Załącznik nr 7 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3735) 
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Załącznik nr 8 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3735) 
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Załącznik nr 9 do uchwały Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 20 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3735) 
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3736 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDROJU 

z dnia 24 października 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek opłaty uzdrowiskowej, zarz ądzenia 
jej  poboru  w  drodze  inkasa  oraz  okre ślenia  inkasentów  i wynagrodz e-
nia 

za  inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) w związku z art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczawnie Zdroju uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej na obsza-
rze Miasta Szczawna Zdroju w wysokości 2,00 zł. 

§ 2 

1. Zarządza na terenie Miasta Szczawna Zdroju pobór 
dziennej opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej wyznacza insty-
tucje i osoby fizyczne prowadzące działalność w za-
kresie wynajmu pokoi. 

3. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów 
z budŜetem Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenia. 

4. Ustala wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% 
pobranych kwot. 

 
§ 3 

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

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta 

§ 5 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY MIEJSKIEJ 

 STANISŁAW BORKUSZ 

 
 
 

3737 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 4 listopada 2005 r. 

w sprawie okre ślenia na 2006 rok limitu wydawania 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  w 
związku z 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.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się na 2006 rok limit wydania nowych licencji na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie 
Gminy Miasto Świdnica w liczbie 5. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Świdnica. 
 

§ 3 

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

 MICHAŁ OSSOWSKI 



 

 

3738 
UCHWAŁA RADY MIASTA PIECHOWICE 

z dnia 8 listopada 2005 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych 
z mieszka ńcami miasta Piechowice 

 Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Pie-
chowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych 
sprawach waŜnych dla miasta mogą być przeprowadzane 
konsultacje z mieszkańcami w celu poznania ich opinii w 
sprawie poddanej konsultacji. 

§ 2 

1. Konsultacje naleŜy przeprowadzić z uprawnionymi 
mieszkańcami obszaru, których przedmiotowa sprawa 
dotyczy. 

2. Za uprawnionego mieszkańca uwaŜa się osobę, która 
posiada najpóźniej w dniu konsultacji czynne prawo 
wyborcze do Rady Gminy i której miejsce zamieszka-
nia znajduje się na obszarze objętym konsultacjami. 

3. Konsultacje mogą mieć zasięg gminny lub lokalny 
obejmujący osiedle lub ulicę. 

§ 3 

Konsultacje mogą być przeprowadzane łącznie lub 
w jednym z następujących trybów: 
a) karty konsultacyjnej wypełnionej przez mieszkańców 

biorących w nich udział polegającym na udzieleniu od-
powiedzi pozytywnej lub negatywnej na postawione 
pytanie lub na wyborze określonego wariantu rozwią-
zania sprawy, 

b) zebrań z mieszkańcami, których przedmiotowa sprawa 
dotyczy. 

§ 4 

Konsultacje zarządza: 
a) Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia – w przypadku 

gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów ustaw. 
b) Rada Miasta w drodze uchwały – w innych sprawach 

waŜnych dla Miasta. 

§ 5 

1. Tryb konsultacji uwaŜa się za zachowany bez względu 
na liczbę osób biorących w nich udział. 

2. Wynik konsultacji nie wiąŜe organu zarządzającego 
konsultacje. 

§ 6 

1. Uchwała lub zarządzenie, o którym mowa w § 4, po-
winno określać w szczególności: 
a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane 

skutki projektowanego rozstrzygnięcia, 
b) terytorialny zasięg konsultacji, 
c) sposób oraz tryb zgłaszania opinii, uwag i propozy-

cji, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 
e) sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opi-

nii, uwag, propozycji. 
2. Organ gminy do przeprowadzania konsultacji moŜe 

powołać komisję w składzie od 3 do 7 osób. 
3. Konsultacje przeprowadza się na koszt Gminy. 

§ 7 

1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje 
zgłoszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie. 

2. Organ gminy podaje do wiadomości publicznej wynik 
konsultacji poprzez ogłoszenie jej treści na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Piechowice. 

§ 9 

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

 JAN GASZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI 

z dnia 21 października 2005 r. 

w sprawie zasad i trybu post ępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiek-
tów zabytkowych  wpisanych do rejestru  zabytków ni estanowi ących  wła-
sno ści 
                                 Gminy i Miasta Bog atynia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Gminy i Mia-
sta Bogatynia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Właściciele lub posiadacze zabytku wpisanego do reje-
stru zabytków, zobowiązani z mocy prawa do finansowa-
nia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót bu-
dowlanych przy tym zabytku mogą ubiegać się o udziele-
nie dotacji celowej z budŜetu Gminy i Miasta na ich dofi-
nansowanie. 

§ 2 

Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób 
kontroli prac, określa regulamin stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Bogatynia. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY I MIASTA 

HENRYK BORUTA 

 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Gminy 
i Miasta w Bogatyni  z dnia 21 pa ź-
dziernika 2005 r. (poz. 3739) 

 
 

Regulamin określa zasady i tryb postępowania, przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
niestanowiących własności Gminy i Miasta Bogatynia. 
 
I. Zasady ogólne składania wniosków o dofinansowani e 
 
1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania, udzielania dotacji z budŜetu Gminy uprawnio-

nym podmiotom finansującym prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

2. Wniosek winien zawierać: 
a) nazwę podmiotu uprawnionego realizującego zadanie, 
b) wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek wraz z kopią decyzji o jego wpisie do rejestru 

oraz tytułem prawnym do uŜytkowania zabytku nieruchomego, 
c) zakres planowanych do wykonania prac uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Za-

bytków, a w przypadku robót budowlanych zatwierdzony przez właściwy organ projekt bu-
dowlany, 

d) termin i miejsce realizacji, 
e) kosztorys określonych we wniosku prac,  
f) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca, 
g) oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie 

dotacji złoŜonych do innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie 
wymienionych we wniosku prac i robót, 

h) wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, z podaniem wysokości poniesionych 
wydatków,  

i) inne dane przybliŜające celowość realizacji zadania. 
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3. Oferta wykonania zadania powinna gwarantować jego wykonanie w sposób efektywny, 
oszczędny, terminowy i zgodny z przepisami prawa. 

 
II. Przedmiot udzielania dotacji 
 
1. Gmina moŜe udzielić dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót bu-

dowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. 
2. Dotacja moŜe być udzielona na pokrycie kosztów wykonania prac, prowadzonych z zachowa-

niem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
3. Uprawniony podmiot moŜe otrzymywać dotację częściowo pokrywającą koszty prowadzenia 

prac. 
4. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować nakłady konieczne na realizację prac wy-

mienionych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
5. Dotacja moŜe zostać udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku. 
 
III. Rozpatrywanie wniosków 
 
1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji zobowiązane są do złoŜenia pi-

semnego wniosku o przyznanie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. 
2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 
3. Wnioski złoŜone przez podmioty uprawnione podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym 

przez Wydział Przygotowania Inwestycji Urzędu Gminy. 
4. Ww. Wydział opiniuje wnioski i przekłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia projekt umo-

wy na udzielenie dotacji. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się na-
stępujące kryteria: 
a) dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów  obiektu zabytkowego,  
b) promowanie kultury oraz historii Miasta i Gminy przez obiekt zabytkowy, 
c) stan zachowania obiektu zabytkowego, 
d) wysokość zaangaŜowania własnych środków na przewidywane koszty remontu i konserwa-

cji obiektu zabytkowego. 
 
IV. Tryb rozliczania dotacji 
 
1. Podstawę formalną przekazania dotacji podmiotom uprawnionym jest umowa zawierająca po-

stanowienia art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  
2. Przyznana dotacja moŜe być wypłacona w formie: 

a) jednorazowego przelewu środków, 
b) transz wynikających z harmonogramu realizacji zadania. 

3. Przekazanie kolejnych części dotacji moŜe nastąpić dopiero po rozliczeniu wcześniej przeka-
zanych środków. 

4. Niedokonanie rozliczenia powoduje wstrzymanie dotacji. 
5. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji zobowiązane są do złoŜenia 

sprawozdania z realizacji zadania w zakresie finansowym, polegającym na przedłoŜeniu orygi-
nału faktur lub zawartych umów. 

6. Dokumenty niespełniające wymagań określanych w ust. 5 nie będą przyjmowane do rozliczeń, 
co skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu całości przekazanej dotacji wraz z 
ustawowymi odsetkami. 

7. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na 
rachunek bieŜący budŜetu Gminy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia faktu. 

 
V. Tryb kontroli wykorzystania dotacji 
 
1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu podmioty uprawnione otrzymujące dotację 

podlegają  kontroli pod względem finansowym i merytorycznym przez wyznaczonych pracow-
ników Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia. 

2. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół. W przypadku wystąpienia nieprawidło-
wości Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia formułuje wnioski pokontrolne. 

3. Wynik kontroli przedstawiający niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji skutkuje 
obowiązkiem zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami oraz zawieszeniem na 2 lata moŜliwości 
przyznania dotacji. 
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3740 
UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 28 września 2005 r. 

w sprawie okre ślenia wysoko ści opłaty administracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
18 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się na terenie gminy Gromadka opłatę admi-
nistracyjną za następujące czynności urzędowe: 
1. za sporządzenie wypisu z miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego – 50,00 zł, 
2. za sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego – 100,00 zł. 

§ 2 

Opłaty administracyjne, o których mowa w § 1, winny być 
wpłacone gotówką w kasie Urzędu Gminy w Gromadce, 
najpóźniej w dniu dokonania czynności. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gro-
madka. 
 
 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Gminy Gromadka 
nr XXVII/180/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie 
określenia wysokości opłaty administracyjnej. 

§ 5 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i na tablicy ogłoszeń w 
urzędzie gminy. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 

 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ADAM KOZIOŁ 

 
 
 
 
 

3741 
UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 

z dnia 30 września 2005 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na  zadania o światowe gmi-
ny realizowane w szkołach prowadzonych  na terenie Gminy Lubin  przez 
osoby 

prawne i fizyczne 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 
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. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1997 
r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, 
poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, 
Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, 
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 
1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, 
poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, 
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532, Nr 
162, poz. 1690, Nr 173, poz. 1808) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 1. Dotacja, o której mowa w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. 
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Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), przeznaczona jest na 
działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą. 
Podstawą przyznania dotacji jest wniosek podmiotu 
uprawnionego, złoŜony nie później niŜ do dnia 30 
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Na rok 2006 wniosek naleŜy złoŜyć w terminie 14 dni 
od wejścia w Ŝycie uchwały. 

3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać: 
1) datę i numer zezwolenia udzielonego w trybie art. 

58 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, 
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 
943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, 
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, 
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 
122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, 
Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 
113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 
1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 
137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, 
poz. 1001, Nr 145, poz. 1532) zwanej dalej „usta-
wą” lub innego dokumentu o uznaniu szkołę za pu-
bliczną, 

2) planowaną liczbę uczniów w szkole w okresie od 
stycznia do sierpnia i od września do grudnia da-
nego roku kalendarzowego, 

3) zobowiązanie do informowania Urzędu Gminy 
w Lubinie o zmianach zachodzących w liczbie 
uczniów uczęszczających do szkoły, 

4) numer rachunku bankowego, na który ma być 
przekazywana dotacja. 

§ 2 

1. Dotacja obliczana jest w kaŜdym miesiącu w oparciu o 
informację miesięczną o liczbie uczniów uczęszczają-
cych do szkoły wg stanu na pierwszy dzień danego 
miesiąca. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, szkoła przekazuje 
w terminie do dnia 15 kaŜdego miesiąca. 

3. Dotacja za miesiące wakacyjne przysługuje na średnią 
liczbę uczniów obliczoną za okres od września do 
czerwca danego roku szkolnego. 

4. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres 
roczny dokonuje się w terminie do 31 stycznia następ-
nego roku. W przypadku likwidacji szkoły rozliczenie 
następuje z dniem zakończenia roku szkolnego. 

5. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy. 
6. Dotacja podlega wstrzymaniu w przypadku stwierdze-

nia wykorzystywania jej na inne cele niŜ określone w § 
1. 

§ 3 

1. Szkoła sporządza i przekazuje do Urzędu Gminy 
w Lubinie nie później niŜ w ciągu 14 dni po upływie 
kaŜdego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji za 
okres od początku roku do końca miesiąca sprawoz-
dawczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów. 

2. W przypadku niedokonania rozliczenia z dotacji 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, dotacja na mie-
siąc następny podlega wstrzymaniu. 

3. Wójtowi przysługuje prawo kontroli wykorzystania 
dotacji. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Lu-
bin. 

§ 5 

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

 WALDEMAR NAPIERALSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3742 

UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 239 –  24173  – Poz. 3742 

z dnia 30 września 2005 r. 

w sprawie okre ślenia trybu post ępowania o udzielenie dotacji z bud Ŝetu 
Gminy Lubin podmiotom niezaliczonym do sektora fina nsów publicz nych 
i niedziałaj ących w celu osi ągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy 
niŜ określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal ności po Ŝytku 
publicznego i o wolontariacie,  sposobu jej  rozlic zania  oraz sposobu kon-
troli 

wykonywania zleconego zadania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 
2002 r. Nr 23, poz. 220; z 2002 r. Nr 62, poz. 558; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 
2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 
118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, Nr 166, 
poz. 1611; z 2001 r. Nr 88, poz. 961; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2002 r. Nr 
156, poz. 1300; z 2003 r. Nr 45, poz. 391; z 2003 r. Nr 65, poz. 594; z 2003 r. Nr 
96, poz. 874; z 2002 r. Nr 166, poz. 1611; z 2003 r. Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. 
Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, 
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Na warunkach określonych w niniejszej uchwale, mogą 
być udzielone dotacje dla podmiotów niezaliczonych do 
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku zwanych dalej podmiotami, realizują-
cych inne zadania publiczne gminy niŜ określone w art. 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie. 

§ 2 

1. Dotacja udziela Wójt Gminy do wysokości środków 
uchwalonych na ten cel w budŜecie. 

2. Dotacji udziela się na podstawie pisemnego wniosku 
podmiotu uprawnionego. 

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego 

proponowanego do realizacji wraz z określeniem 
sposobu i etapów jego realizacji, 

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za-

dania publicznego, 
4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych 

i kadrowych zapewniających prawidłowe wykony-
wanie zadania. 

4. Do wniosku naleŜy dołączyć: 
1) aktualny dokument o rejestracji podmiotu, 
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za po-

przedni rok przed złoŜeniem wniosku lub w przy-
padku dotychczasowej krótszej działalności za mi-
niony okres, 

3) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli, je-
śli wniosek podpisany zostanie przez pełnomocni-
ka. 

5. Wnioski o przyznanie dotacji podlegają zaopiniowaniu 
przez właściwą Komisję Rady. 

6. Wójt Gminy rozpatruje celowość realizacji zadań pu-
blicznych określonych we wnioskach o przyznanie do-
tacji. 

§ 3 

1. Umowa o udzielenie dotacji moŜe być zawarta tylko na 
okres roku budŜetowego, a zwrot niewykorzystanej do-
tacji winien nastąpić najpóźniej do 31 grudnia roku bu-
dŜetowego. 

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji 
zleconego zadania, umowa moŜe być rozwiązana ze 
skutkiem natychmiastowym. 

§ 4 

1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do 
przedłoŜenia rozliczenia dotacji otrzymanej na realiza-
cję zadania zgodnie z umową. 

2. Rozliczenie naleŜy przedłoŜyć w terminie 30 dni od 
zakończenia realizacji zleconego zadania. 

3. W trakcie realizacji zadania Wójt Gminy zobowiązany 
jest do kontroli wykonania umowy, a w szczególności: 
1) stanu i sposobu realizacji zleconego zadania, 
2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji, 
3) zastosowania ustawy Prawo zamówień publicz-

nych, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów pra-
wa. 

§ 5 

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na 

 

stronie internetowej, a takŜe w siedzibie Urzędu Gminy w 
miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń: 
1) wykazu złoŜonych wniosków, 
2) wysokość kwot i podmiotów otrzymujących dotację. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 7 

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

 
 
 WICEPRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 WALDEMAR NAPIERALSKI 

 
 
 
 
 

3743 
UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dl a niepublicznych 
przedszkoli i szkół 

 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 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 Gminy Jerzmanowa uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji na finan-
sowanie działalności niepublicznych przedszkoli, w tym 
specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z 
oddziałami integracyjnymi, zwanych dalej „szkołami”, do 
których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami 
Gminy Jerzmanowa. 

§ 2 

1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, 
w których realizowany jest obowiązek szkolny przez 
uczniów będących mieszkańcami Gminy Jerzmanowa, 
przysługuje na kaŜdego ucznia będącego mieszkań-
cem Gminy Jerzmanowa, w wysokości kwoty przewi-
dzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szko-
ły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywa-
nej przez Gminę Jerzmanowa. 

2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjal-
nych, do których uczęszczają uczniowie będący 
mieszkańcami Gminy Jerzmanowa przysługują na 
kaŜdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Jerz-
manowa w wysokości 75% ustalonych w budŜecie 
Gminy Jerzmanowa wydatków bieŜących ponoszo-
nych w Przedszkolu Gminnym w Jerzmanowej w prze-
liczeniu na jednego ucznia, natomiast dotacja na 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewi-
dzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i 
oddziału przedszkolnego w części oświatowej sub-
wencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jerzmano-
wa.  

3. Ustalenie kwoty dotacji na jednego ucznia na dany rok 
budŜetowy dokonuje się raz w roku na podstawie 
wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

§ 3 

1. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach 
na kaŜdego ucznia wykazanego w informacji mie-
sięcznej o aktualnej liczbie uczniów w danym miesią-
cu, będących mieszkańcami Gminy Jerzmanowa, 
składanej przez organy prowadzące do 20 dnia kaŜ-
dego miesiąca.  

2. Liczba uczniów przyjęta do obliczenia dotacji w danym 
miesiącu nie moŜe być wyŜsza od zawartej we wnio-
sku o przyznanie dotacji planowanej liczby uczniów.  

§ 4 

1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, 
będąca organem prowadzącym, zwana dalej „orga-
nem prowadzącym” składa wniosek o udzielenie dota-
cji w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w terminie do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia do-
tacji.  

2. W roku 2005 wniosek, o którym mowa w ust. 1, moŜe 
być złoŜony w terminie do dnia 15 listopada 2005 r. 

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.  

4. Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy 
pomiędzy Gminą Jerzmanowa a organem prowadzą-
cym. 

 

5. Organ prowadzący przed podpisaniem umowy 
o udzielenie dotacji zobowiązany jest przedłoŜyć in-
formację o aktualnej liczbie uczęszczających do szkoły 
uczniów będących mieszkańcami Gminy Jerzmanowa.  

§ 5 

1. Organ prowadzący przekazuje Urzędowi Gminy Jerz-
manowa nie później niŜ do 20 dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie 
raty dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji za 
okres od początku roku kalendarzowego do końca da-
nego miesiąca z uwzględnieniem aktualnej liczby 
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uczęszczających do szkoły uczniów będących miesz-
kańcami Gminy Jerzmanowa w ostatnim dniu tego 
miesiąca. 

2. Przekazane przez organ prowadzący rozliczenie, 
o którym mowa w ust. 1, stanowi warunek przekazania 
organowi prowadzącemu kolejnej raty dotacji za dany 
miesiąc.  

3. Gmina Jerzmanowa przekazuje kolejną ratę dotacji w 
wysokości uwzględniającej aktualną liczbę uczniów 
będących mieszkańcami Gminy Jerzmanowa, podaną 
przez organ prowadzący w rozliczeniu, o którym mowa 
w ust. 1. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerz-
manowa. 

§ 7 

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

 TOMASZ PAWŁOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady 
Gminy Jerzmanowa z dnia 26 
października 2005 r. (poz. 3743) 
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.......................................... 
(pieczęć organu prowadzącego 
przedszkole) 
 
 
 

Urząd Gminy Jerzmanowa 
 
 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji  

 
 
 
Wnoszę o udzielenie dotacji na rok .................... dla szkoły ............................................ 
................................................................................................................................ 

(nazwa i adres szkoły) 
................................................................................................................................ 
prowadzonej przez ...................................................................................................... 
 
1. Szkoła jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół – zaświadczenie nr ...................... z dnia 

.................................................... i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez 

............................................................................................................ 
decyzją nr ..................................................... z dnia .............................................. 
................................... 

 
2. Planowana liczba uczniów będących mieszkańcami Gminy Jerzmanowa od dnia 1 stycznia do 

31 sierpnia .............................. osób. 
 
3. Planowana liczba uczniów będących mieszkańcami Gminy Jerzmanowa od dnia 1 września do 

dnia 31 grudnia ............................ osób. 
 
4. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły: 

Nazwa i numer rachunku bankowego ........................................................................ 
............................................................................................................................ 

 
 
 
Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprze-
dzającego rok udzielania dotacji.  
 
 
 
............................................         ............................................... 

miejscowość, data)            (podpis osoby prowadzącej 
                       szkołę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3744 
UCHWAŁA RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 

z dnia 15 listopada 2005 r. 

w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydani a w 2006 roku  no-
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wych licencji na wykonywanie transpo rtu drogowego taksówk ą 

 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, zm. z 2002 r. 
Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 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; z 2005 r. Nr 172, poz.1441) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 
i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 
1362 i Nr 172, poz. 1440) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się liczbę przeznaczonych do wydania 
w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką w ilości 10. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy War-
ta Bolesławiecka. 
 

§ 3 

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

 ADAM MAKSYMCZYK 
 
 
 

3745 
OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 17 listopada 2005 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomo ści informacji o zmianach 
w składzie Rady Miejskiej Wrocławia 

 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 

 
podaje do wiadomości publicznej, iŜ 

 
Rada Miejska Wrocławia: 
 
• uchwałą nr XLI/2911/05 z dnia 29 września 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu 

wyborczym nr 8 mandatu radnej Ewy Wolak z listy nr 10 – Komitet Rafała Dutkiewicza.  
Na jej miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLII/2918/05 z dnia 20 października 
2005 r. wstąpił Krzysztof Wojtyłło – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzy-
skał kolejno największą liczbę głosów. 

 
• uchwałą nr XLI/2912/05 z dnia 29 września 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu 

wyborczym nr 6 mandatu radnej Aldony Janiny Mły ńczak  z listy nr 10 – Komitet Rafa-
ła Dutkiewicza. 
Na jej miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLII/2916/05 z dnia 20 października 
2005 r. wstąpił Janusz Wróbel – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów. 

 
 

• uchwałą nr XLI/2913/05 z dnia 29 września 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu 
wyborczym nr 8 mandatu radnego Sławomira Piechoty z listy nr 10 – Komitet  Rafała 
Dutkiewicz.  
Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XLII/2917/05 z dnia 20 październi-
ka 2005 r. wstąpił Krzysztof Kilarski – kandydat z tej samej listy, który w wyborach 
uzyskał kolejno największą liczbę głosów. 
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• uchwałą nr XLI/2914/05 z dnia 29 września 2005 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu 
wyborczym nr 4 mandatu radnego Tomasza Wojciecha Misiaka z listy nr 10 – Komitet  
Rafała Dutkiewicz.  
Na jego miejsce, wobec zrzeczenia się pierwszeństwa Krzysztofa Ireneusza Jakubcza-
ka przy obsadzeniu mandatu, na podstawie uchwały tej Rady nr XLII/2915/05 z dnia 20 
października 2005 r. wstąpiła ElŜbieta Góralczyk – kandydatka z tej samej listy, która 
w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów. 

 
 
 KOMISARZ WYBORCZY 
 WE WROCŁAWIU 

 MARIAN GRUSZCZYŃSKI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegłych oraz załączniki moŜna nabywać: 

1) w punktach sprzedaŜy: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 

Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na 

stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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