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OŚWIADCZENIE STRON  

dotyczące zmiany Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na rok 2004 zawartego dnia 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Radą 
Ministrów reprezentowaną przez Jerzego Hausnera, ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego, a Samorządem Województwa Dolnoślą-
skiego reprezentowanym przez Pawła Wróblewskiego, Marszałka Woje-
wództwa  
                                          Dolnośląskiego  

 
 

§ 1 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 1 i art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regio-
nalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,  
Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596  
i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 116, poz. 1206) Rada Ministrów 
reprezentowana przez Jerzego Hausnera, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, i Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego reprezentowany przez Pawła Wróblewskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 
zgodnie oświadczają, że wprowadzają do kontraktu wojewódzkiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. następujące zmiany: 

I. Zmiany w ogólnych postanowieniach kontraktu 
Art. 9 
Art. 9 otrzymuje brzmienie: 
„Na realizację kontraktu Strony przeznaczają łącznie 120.426,9 tys. zł. Źródłami finansowania kontraktu są: 
1) środki udostępnione przez stronę rządową (pochodzące z budżetu państwa określone w ustawie budżetowej na 

rok 2004 jako środki na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego), 
2) środki udostępnione przez stronę samorządową (pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

i innych podmiotów)”. 

Art. 13 
Art. 13 otrzymuje brzmienie:  
„1. Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu w roku 2004 udostępnionych przez stronę samorządową 

wynosi łącznie 41.289,9 tys. zł. Źródłami finansowania ze strony samorządu terytorialnego są budżety: 
1) województwa,  
2) powiatów,  
3) gmin, 
4) innych podmiotów. 

 2. Kwota określona w ust. 1 nie obejmuje środków przeznaczonych przez stronę samorządową na współfinanso-
wanie projektów realizowanych w ramach ZPORR i IW INTERREG III”. 

II. Zmiany w szczegółowych postanowieniach kontraktu 

Załącznik nr 2 
W załączniku nr 2  zmianie ulega „Część B. Poziom współfinansowania działań”, który otrzymuje brzmienie:  
 
Część B. Poziom współfinansowania działań. 
 
                                    w % 

Priorytety/działania Razem 
Strona rządowa 

w ramach  
Kontraktu 

Strona  
samorządowa 

Inne środki  
z budżetu 
państwa 

1 2 3 4 5 

PRIORYTET  I 100% 59,52% 39,05% 1,43% 

Działanie 4 
Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdro-
wia. 

100% 100% 0 0 

 
cd. tabeli 
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1 2 3 4 5 

Działanie 5 
Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo- 
-wychowawczej; szkolnictwa wyższego; turystyczno- 
-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej. 

100% 41,01% 56,28% 2,71 

Działanie 6 
Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumen-
tów pomocy społecznej. 

100% 50,48% 49,52% 0 

 
 
Załącznik nr 3 
 
Załącznik nr 3 „Plan finansowy. Przewidywane zobowiązania finansowe Stron w roku 2004 w podziale na priorytety i 
działania” otrzymuje brzmienie: 
 
 
 

Załącznik nr 3 do Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego 
 
 

Plan finansowy 
Przewidywane zobowiązania finansowe Stron w roku 2004 w podziale na priorytety i działania 

 
w tys. zł 

Priorytety/działania Razem 
Środki udostępnione 
przez stronę rządową 
w ramach Kontraktu 

Środki udostępnione 
przez stronę  

samorządową 

Inne środki  
z budżetu 
państwa 

PRIORYTET  I 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury  
technicznej oraz społecznej w regionie.  

 
105.744,3 

 
62.937,0 

 
41.289,9 

 
1.517,4 

Działanie 4      

Unowocześnienie i rozbudowa systemu  
ochrony zdrowia,  
w tym: 
– Szpital „Latawiec” w Świdnicy 
– Szpital w Miliczu 
– Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Cen-

trum Onkologii 
– Budowa pawilonu szpitalnego i bloku  

operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. J.Gromkowskiego  
we Wrocławiu 

 
30.000,0 

 
10.000,0 
  3.000,0 

 
  3.000,0 

 
 
 

14.000,0 

 
30.000,0 

 
10.000 
  3.000 

 
  3.000 

 
 
 

14.000 

 
0 

 
0 
0 
 

0 
 
 
 

0 

 
0 
 

0 
0 
 

0 
 
 
 

0 

Działanie 5     

Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: 
oświatowo-wychowawczej; szkolnictwa  
wyższego; turystyczno-sportowo-rekreacyjnej 
i kulturalnej,  
w tym: 
1. Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej 

 
 
 

55.934,3 
 

10.000,0 

 
 
 

22.937,0 
 

10.000,0 

 
 
 

31.479,9 
 

0 

 
 
 

1.517,4 
 

0 

Działanie 6     

Modernizacja bazy i podnoszenie standardu 
instrumentów pomocy społecznej. 

 
19.810,0 

 
10.000 

 
9.810,0 

 
0 

OGÓŁEM  105.744,3 62.937,0 41.289,9 1.517,4 

 
 
Załącznik nr 6 
 
Załącznik nr 6 „Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego” otrzy-
muje brzmienie: 
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Załącznik nr 7 
W związku ze zmianą załącznika nr 6, zmianie podlega „karta zadania” dla niżej wymienionych zadań: 
–  I.5.8 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pobielu, gm. Wąsosz”, 
–  I.5.11 ”Kompleksowa modernizacja obiektu i terenu sportowo rekreacyjnego Szkoły Podstawowej nr 12 i  

Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze”, 
–  I.5.12 „Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. C. Norwida  

w Jeleniej Górze, 
–  I.5.13 „Rozbudowa budynku Gimnazjum Publicznego w Starej Kamienicy” – rezygnacja z realizacji zadania i 

dotacji, 
–  I.5.31 „Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie (wymiana stolarki), 
–  I.5.38 „Remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Caritas Archidiecezji 

Wrocławskiej” – rezygnacja z realizacji zadania i dotacji, 
–  I.5.48 „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Prusach”, 
–  I.5.53 „Remont budynku „C” Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach”, 
–  I.5.77 „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze”, 
–  I.5.78 „Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Legnickim Polu”, 
–  I.6.2 „Montaż instalacji solarnej w DPS w Bielawie i Filii w Niemczy”, 
–  I.6.5 „Budowa podjazdu do windy i windy osobowej w DPS we Wronińcu”, 
–  I.6.6 „Modernizacja budynku nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, 
–  I.6.8 „Remont zabezpieczający budynku DPS w Szarocinie”, 
–  I.6.16 „Zakup i montaż windy w DPS w Mirsku”, 
–  I.6.17 „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w DPS w Nielestnie”, 
–  I.6.25 „Adaptacja domu jednorodzinnego przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie Zdroju na potrzeby grupy usamodziel-

niającej wychowanków Domu Dziecka”, 
–  I.6.34 „Adaptacja byłego żłobka przy ul. Kniaziewicza 29 we Wrocławiu na samodzielną siedzibę dwóch Zespo-

łów Terenowej Pracy Socjalnej”, 
–  I.6.35 „DPS we Wrocławiu, ul. Kaletnicza 8 – budowa lokalnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków”. 
Wyżej wymienione „Karty zadań” stanowią integralną część niniejszego „Oświadczenia Stron…” 
 
Zmiany wchodzą w życie z dniem podpisania przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz ministra właściwe-
go do spraw rozwoju regionalnego. 
 
 
 
 
 

MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW 
ROZWOJU REGIONALNEGO 

 MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

   
JERZY HAUSNER  PAWEŁ WRÓBLEWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI  

z dnia 24 listopada 2004 r. 
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotoryi 

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

 
 

§ 1 

1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki  
nr 166/10 i 137/2 położonej w obrębie 6 miasta Złoto-
ryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego oznaczo-
no symbolem 10KL nadaje się nazwę ulica Miodowa. 

2. Położenie oznacza się na załączniku mapowym nr 1. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryi. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

WIESŁAW WOŹNIAK 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej  
w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. 
(poz. 96) 
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UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ 

z dnia 3 grudnia 2004 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porząd-

ku na terenie gminy Jedlina Zdrój 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Wałbrzychu, Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 
§ 1 

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy Jedlina Zdrój. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Części nieruchomości służącej do użytku publiczne-

go – rozumie się przez to teren ogólnodostępny 
przeznaczony do prowadzenia lub związany  
z prowadzeniem działalności gospodarczej lub innej 
działalności, przeznaczony do obsługi lub związany 
z obsługą osób (klientów). 

2) Magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to 
czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpa-
dów przed ich transportem, odzyskiem lub uniesz-
kodliwianiem. 

3) Nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to od-
pady komunalne – płynne. 

4) Odpadach komunalnych – rozumie się przez to od-
pady powstające w gospodarstwie domowym, a tak-
że odpady niezawierające odpadów niebezpiecz-
nych pochodzące od innego wytwórcy odpadów, któ-
re ze względu na swój charakter lub skład są po-
dobne do odpadów powstających  
w gospodarstwie domowym. 
a) Odpadach komunalnych dużych – rozumie się 

przez to odpady komunalne, które nawet po roz-
drobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczo-
ne w pojemniku ze względu na swój rozmiar lub 
masę np. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt 
gospodarstwa domowego, deski, materace, gruz 
itp. 

b) Odpadach komunalnych małych – rozumie się 
przez to odpady komunalne, które mogą być 
swobodnie zbierane w pojemniku. 

5) Odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to 
odpady niebezpieczne, o których mowa w ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.62, poz. 
628). 

6) Podmiocie wykonującym usługę – rozumie się przez 
to przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wy-
konywanie usługi usuwania odpadów. 

7) Posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każde-
go, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpa-
dów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jed-

nostkę organizacyjną); domniemywa się, że włada-
jący powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 
znajdujących się na tej nieruchomości. 
Składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt 
budowlany przeznaczony do składowania odpadów. 

8) Stacji zlewnej – rozumie się przez to instalacje  
i urządzenia zlokalizowane przy kolektorze sieci ka-
nalizacyjnej lub przy oczyszczalni ścieków, służące 
do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych 
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia. 

9) Właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to 
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością. 

10) Wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, 
którego działalność lub bytowanie powoduje po-
wstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowa-
dza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne 
działania powodujące zmianę charakteru lub składu 
tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w 
wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, roz-
biórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników 
lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw 
jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umo-
wa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

11) Zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde 
działanie, w szczególności umieszczanie w pojem-
nikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, 
które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 

12) Zbiorniku – rozumie się przez to instalacje i urzą-
dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości 
ciekłych w miejscu ich powstawania.  

§ 3 

Właściciel nieruchomości położonej w granicy admini-
stracyjnej gminy zobowiązany jest do zapewnienia 
utrzymania czystości i porządku na władanej nierucho-
mości.  

§ 4 

1. Na terenie gminy należy wywozić: odpady stałe na 
składowisko odpadów, a nieczystości ciekłe do stacji 
zlewnej lub oczyszczalni ścieków. 

2. Wywóz odpadów lub nieczystości ciekłych gromadzo-
nych w zbiorniku, prowadzi podmiot wykonujący usłu-
gę posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie 
tej usługi na terenie gminy. 
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3. Wywóz odpadów lub nieczystości ciekłych winien 
odbywać się środkiem transportu gwarantującym 
ochronę przed zanieczyszczeniem środowiska. 

R o z d z i a ł  2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości  
i porządku na terenie nieruchomości 

§ 5 

1. Zaleca się posiadaczowi odpadów prowadzenie se-
gregacji odpadów komunalnych w celu zagospodaro-
wania jak największej ilości surowców wtórnych.  

2. Na terenie miasta wprowadza się oznaczone pojem-
niki, w odrębnym kolorze do selektywnej zbiórki su-
rowców wtórnych (w szczególności do zbiórki: papie-
ru, plastiku, szkła).  

3. Korzystanie z pojemników do selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych odbywa się na zasadach uzgod-
nionych z podmiotem wykonującym usługę. 

§ 6 

Właściciel nieruchomości, na terenie nieruchomości  
w części służącej do użytku publicznego zobowiązany 
jest do: 
1) uprzątania m.in. przez: zgarnianie, zamiatanie, zbie-

ranie, zmywanie błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń i pryzmowania zgarniętego śniegu i lodu w 
sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu: pieszych i 
samochodowym, 

2) likwidowania śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie 
piasku i innych dopuszczonych środków,  

3) usuwanie z dachu: śniegu i sopli lodowych, które mo-
gą stanowić zagrożenie: dla ludzi i mienia, 

4) utrzymania na terenie nieruchomości estetycznego 
wyglądu,  

5) zabezpieczania piaskownicy dla dzieci przed zanie-
czyszczaniem i wymiany piasku w piaskownicy dla 
dzieci według potrzeb lecz nie rzadziej niż jeden raz w 
roku.  

§ 7 

1. Mycie i naprawa pojazdu samochodowego poza myj-
nią i warsztatem naprawczym na terenie nieruchomo-
ści w części przeznaczonej do użytku publicznego 
m.in.: drodze publicznej, placu, parkingu, miejscach 
postojowych pojazdów samochodowych, terenach zie-
leni, innym  ogólnodostępnym jest zabronione. 

2. Dopuszcza się mycie i naprawę pojazdu samochodo-
wego na terenie nieruchomości w części, która nie 
jest przeznaczona do użytku publicznego pod warun-
kiem, że powstałe odpady: nie spowodują zanie-
czyszczenia środowiska, gromadzone będą  
w sposób umożliwiający ich usunięcie oraz zostaną 
usunięte niezwłocznie przez  wytwórcę odpadów 
zgodnie z wymogami przepisów w zakresie ochrony 
środowiska. 

R o z d z i a ł  3 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania od-
padów komunalnych na terenie nieruchomości oraz 
na drogach publicznych, a także wymagania doty-
czące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w od-

powiednim  
     stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8 

1. Odpady komunalne przeznaczone do wywozu winny 
być gromadzone tylko w pojemniku do tego przezna-
czonym. Nie dotyczy to odpadów komunalnych du-
żych. 

2. Rodzaj pojemnika, miejsce ustawienia i jego pojem-
ność, ustala właściciel nieruchomości z podmiotem 
wykonującym usługę. 

3. Rodzaj pojemnika, jego pojemność, czy ich ilość mu-
szą gwarantować odbiór wszystkich wytworzonych 
odpadów. 

§ 9 

1. Właściciel nieruchomości odpowiada za stan sanitar-
ny i porządek miejsc usytuowania pojemnika  
i odbioru odpadów, a także za stan sanitarny  
i techniczny pojemnika. 

2. Pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych 
winien być oznakowany w sposób umożliwiający iden-
tyfikację właściciela pojemnika. 

§ 10 

Właściciel nieruchomości, na której organizowana jest 
impreza lub zgromadzenie o charakterze publicznym, 
zapewnia: 
1) wystarczającą ilość: szaletów i pojemników do gro-

madzenia odpadów komunalnych stałych, 
2) uprzątnięcie danego terenu po jej zakończeniu. 

R o z d z i a ł  4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nie-
ruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku  
                               publicznego 

§ 11 

1. Warunki wywozu odpadów komunalnych lub nieczy-
stości ciekłych ustala właściciel nieruchomości  
z podmiotem wykonującym usługę. 

2. Odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości cie-
kłych odbywa się z częstotliwością ustaloną przez 
właściciela nieruchomości w umowie z podmiotem 
wykonującym usługę, jednak nie rzadziej niż: jeden 
raz w tygodniu w przypadku odpadów komunalnych 
stałych, jeden raz w roku w przypadku nieczystości 
ciekłych. 

3. Częstotliwość wywozu i wywóz odpadów komunal-
nych lub nieczystości ciekłych muszą gwarantować 
ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem. 

4. W przypadku wcześniejszego napełnienia pojemnika 
niż wynika to z ustalonej częstotliwości właściciel nie-
ruchomości ma obowiązek zgłoszenia podmiotowi 
wykonującemu usługę w zakresie usuwania odpadów 
zapotrzebowania na wywóz. 

5. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek niedo-
puszczenia do: przepełnienia pojemnika, wysypywa-
nia lub wylewania się odpadów na powierzchnię tere-
nu. 

6. Zabrania się: spalania odpadów komunalnych oraz 
ich zbierania i magazynowania w sposób powodujący 
uszkodzenie pojemnika. 
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§ 12 

1. Wywóz odpadów komunalnych dużych odbywa się 
niezwłocznie po ich zgromadzeniu, na zlecenie  
i koszt wytwórcy odpadów lub posiadacza odpadów. 

2. Zabrania się zbierania odpadów komunalnych dużych 
na terenie nieruchomości lub jej części przeznaczonej 
do użytku publicznego. 

§13 

1. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady 
komunalne, odpadów innych niż komunalne w tym: 
śniegu, lodu, żużla gorącego, gruzu, szlamu, akumu-
latorów, świetlówek, substancji: toksycznych, żrących 
i wybuchowych, odpadów przemysłowych  
i medycznych. 

2. W przypadku dostarczenia do wywozu odpadów nie-
dozwolonych, podmiot wykonujący usługę może od-
mówić ich wywiezienia. Posiadacz odpadów lub wy-
twórca odpadów winien niezwłocznie je usunąć na 
zlecenie i koszt własny w miejsce i na warunkach 
uzgodnionych z podmiotem wykonującym usługę. 

3. Zabrania się wrzucania do pojemnika do zbiórki od-
padów na terenach przeznaczonych do użytku pu-
blicznego, odpadów komunalnych pochodzących z 
innych nieruchomości, działalności gospodarczej, a 
także odpadów innych niż komunalne w tym: śniegu, 
lodu, żużla gorącego, gruzu, szlamu, akumulatorów, 
świetlówek, substancji: toksycznych, żrących i wybu-
chowych, odpadów przemysłowych i medycznych. 

4. Zabrania się: 
1) odprowadzania nieczystości ciekłych do: instalacji 

deszczowych, cieków wodnych, 
2) wylewania nieczystości ciekłych na powierzchnię 

ziemi. 

R o z d z i a ł  5 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszcze-
niem terenów  
          przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14 

Posiadacz psa i innego zwierzęcia domowego zobowią-
zany jest do zachowania środków ostrożności zapewnia-
jących ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością 
dla otoczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za za-
chowanie się tego zwierzęcia, a w szczególności za wy-
rządzone szkody, zakłócanie ciszy i spokoju. 

§ 15 

1. Wprowadza się obowiązek nadzorowania i prowadze-
nie psa w miejscu publicznym na smyczy. 

2. Zwolnienie psa ze smyczy  jest dopuszczalne jedynie 
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod wa-
runkiem, że pies jest w kagańcu, a posiadacz psa ma 
możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego za-
chowaniem. 

3. Zabrania się wprowadzania zwierzęcia na teren prze-
znaczony do użytku publicznego: plac zabaw dla 

dzieci, cmentarz, targowisko i do obiektów użytku pu-
blicznego. 

4. Zakaz określony w ust. 3 nie dotyczy psa przewodnika 
i psa organu porządkowego.  

5. Właściciel posesji, po której biega swobodnie pies 
zobowiązany jest do:  
1) zabezpieczenia posesji w taki sposób, aby zapo-

biec ewentualnemu wydostaniu się psa na ze-
wnątrz,  

2) umieszczenia w dostępnym miejscu dzwonka lub 
innego urządzenia sygnalizacyjnego (powiadamia-
jącego) oraz tabliczkę ostrzegawczą z napisem: 
„uwaga pies” lub równoznacznym. 

§ 16 

Osoba wyprowadzająca zwierzę domowe ma obowiązek 
natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodo-
wanych przez to zwierzę w szczególności:  
w miejscu i pomieszczeniu wspólnego użytku, m. in.: na 
klatce schodowej, podwórku, chodniku, drodze publicz-
nej, trawniku, placu, alei spacerowej. 

§ 17 

Właściciel psa zobowiązany jest do: 
1) uiszczania podatku od posiadania psa, wyposażenia 

psa w pobrany identyfikator umożliwiający odszukanie 
właściciela,  

2) dokonywania szczepień ochronnych psa z przestrze-
ganiem ich terminów. 

§ 18 

1. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt domo-
wych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

2. Posiadacze zwierząt zobowiązani są do zapewnienia 
zwierzętom należytych warunków bytowych i humani-
tarnego ich traktowania. 

R o z d z i a ł  6 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich  
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 19 

1. Hodowla zwierząt  gospodarskich winna być usytu-
owana i prowadzona z zachowaniem warunków higie-
niczno-sanitarnych i zapewnieniem: 
1) niepogarszania: warunków zdrowotnych, sanitar-

nych i porządkowych otoczenia, 
2) niezanieczyszczenia: powietrza, gleby, wody  

i niepowodowania innych uciążliwości. 
2. Właściciel zwierząt gospodarskich ma obowiązek 

utrzymywania miejsc, w których przebywają zwierzęta 
w czystości. 

§ 20 

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na 
terenie obszaru A ochrony uzdrowiskowej oraz w ści-
słej zabudowie mieszkaniowej i w budynkach miesz-
kalnych wielorodzinnych. 
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2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich 
na posesjach o luźnej zabudowie i na terenach nieza-
budowanych pod następującymi warunkami: 
1) wszelkie ptactwo, zwierzęta gospodarskie utrzy-

mywane na nieruchomości musi zostać zabezpie-
czone przed opuszczeniem tej nieruchomości,  

2) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren 
przeznaczony do użytku publicznego w szczegól-
ności ulicę lub chodnik obowiązany jest do uprząt-
nięcia zanieczyszczenia. 

R o z d z i a ł  7 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązko-
wej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania 

§ 21 

1. Obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji są 
wszystkie nieruchomości znajdujące się na terenie 
miasta, w których: prowadzona jest hodowla zwierząt, 
działalność gastronomiczna (w tym zbiorowego ży-
wienia), magazynuje się żywność. 

2. Zobowiązuje się właściciela nieruchomości, o których 
mowa w ustępie 1 do przeprowadzania obowiązkowej 
deratyzacji. 

§ 22 

Obowiązkową deratyzację przeprowadza się jeden raz w 
roku jesienią oraz zawsze gdy wystąpi taka potrzeba. 
 

R o z d z i a ł  8 

Przepisy końcowe 
§ 23 

Właściciel nieruchomości niestosujący się do ustalonych 
zasad podlega odpowiedzialności na podstawie art. 10 
ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach na zasadach okre-
ślonych przepisami Kodeksu w sprawach  
o wykroczenia.  

§ 24 

Traci moc uchwała nrXLIV/153/97 Rady Miejskiej  
w Jedlinie Zdroju z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Jedliny Zdroju. 

§ 25 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jedlina Zdrój.  

§ 26 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 

 
 
 
 
 
 

98 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 9 grudnia 2004 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Jaworzynie Śląskiej 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) 
oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jaworzynie Śląskiej w następującym brzmieniu: 

STATUT 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej 

I. Postanowienia ogólne 
§ 2 

Ośrodek pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej zwa-
ny dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym – (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.). 

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
– (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych – (Dz. U. z 2003 r. Nr 228,  
poz. 2255 z późn. zm.). 

4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych – (Dz. U. z 2001 r. Nr 71,  
poz. 734 z późn. zm.). 
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5. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy – (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001). 

6. Innych ustaw określających zadania z zakresu pomo-
cy społecznej. 

7. Uchwały nr XI/42/90 z dnia 28 lutego 1990 r. Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Jaworzynie Śląskiej  
w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jaworzynie Śląskiej. 

8. Niniejszego Statutu. 

§ 3 

1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Ja-
worzyna Śląska. 

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Jaworzyna Śląska. 
3. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną 

Gminy Jaworzyna Śląska. 
4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta 

Jaworzyna Śląska. 

II. Cele i zadania Ośrodka 
§ 4 

1. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w uzy-
skaniu przez nich możliwości samodzielnego funkcjo-
nowania w społeczeństwie, w warunkach odpowiada-
jących godności człowieka. 

2. Zadania Ośrodka: 
1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków 
mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających 
z programów rządowych, 

2) prowadzenie pracy socjalnej, 
3) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowa-

nie na świadczenia pomocy społecznej, 
4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych po-

trzeb, 
5) rozwijanie form pomocy społecznej, 
6) współpraca ze wszystkimi podmiotami zajmujący-

mi się problematyką pomocy człowiekowi,  
w tym również kościołem katolickim, innymi ko-
ściołami, związkami wyznaniowymi, organizacjami 
społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami itp. 

3. W ramach przypisanych zadań Ośrodek realizuje: 
1) zadania własne gminy, w tym zadania o charakte-

rze obowiązkowym, 
2) zadania zlecone gminy z zakresu administracji 

rządowej, 
3) zadania wynikające z innych ustaw. 

III. Struktura organizacyjna Ośrodka 
§ 5 

1. W Ośrodku działają: 
1) dział pomocy środowiskowej wraz z organizacją 

robót publicznych, 
2) dział świadczeń rodzinnych i dodatków mieszka-

niowych, 
3) dział księgowo-finansowy i realizacji świadczeń 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i dodat-
ków mieszkaniowych. 

2. Szczegółową strukturę organizacji wewnętrznej, za-
kresy działania poszczególnych działów i osób  
w nich zatrudnionych określa Regulamin Ośrodka 

ustalany przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzany 
przez Burmistrza Miasta. 

IV. Organy Ośrodka 
§ 6 

Ośrodkiem zarządza, reprezentuje go na zewnątrz Kie-
rownik Ośrodka. 

§ 7 

Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Mia-
sta. 

§ 8 

Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne  
w zakresie zadań Ośrodka na podstawie upoważnienia 
udzielonego przez Burmistrza Miasta. 

§ 9 

Na wniosek Kierownika Ośrodka Burmistrz Miasta udzie-
la upoważnienia pracownikom Ośrodka do wydawania 
decyzji, o których mowa w ust. 3. 

§ 10 

W celu realizacji zadań Kierownik Ośrodka wydaje za-
rządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowa-
dza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka. 

§ 11 

Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne 
sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

§ 12 

Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy  
w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku. 

§ 13 

Kierownik Ośrodka kieruje działalnością Ośrodka przy 
pomocy głównego księgowego. 

V. Gospodarka Finansowa 
§ 14 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rachunko-
wą wraz z obsługą kasową zgodnie z przepisami 
ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny 
plan finansowy sporządzany przez kierownika Ośrod-
ka i głównego księgowego zatwierdzony uchwałą bu-
dżetową Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. 

3. Ośrodek finansowy jest ze środków: 
– budżetu gminy, 
– budżetu państwa, 
– z innych dopuszczanych prawem źródeł. 

4. Prawa, obowiązki i zasady wynagradzania prawników 
Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorzą-
dowych oraz uchwała Rady Miejskiej w Jaworzynie 
Śląskiej w sprawie ustalenia najniższego wynagro-
dzenia i porozumienia co do wartości jednego punktu 
w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Jaworzynie Śląskiej. 

 

VI. Przepisy końcowe § 15 
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Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym 
brzmieniu i adresem siedziby. 

§ 16 

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym 
dla jego nadania. 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jaworzyna Śląska. 

§ 18 

Traci moc uchwała nr 59/91 Rady Gminy i Miasta Jawo-
rzyna Śląską z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie za-
twierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jaworzynie Śląskiej. 

§ 19 

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

 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KAZIMIERZ CHĘCIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 9 grudnia 2004 r. 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej 

udzielonych w ramach zadań własnych gminy 

 Na podstawie art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.) 
Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwal, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przy-
znane pod warunkiem zwrotu, zwane dalej „wydatkami 
na świadczenia” podlegają zwrotowi, jeśli dochód na 
osobę samotnie gospodarującą bądź dochód na osobę w 
rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w 
art. 8 ust. 1 i 2, w sposób następujący: 
 

Dochód osoby samotnie gospodarującej, 
bądź dochód na osobę w rodzinie  

w stosunku do dochodu określonego  
w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % 

Część wydatków  
na świadczenia  

podlegające zwrotowi 
wyrażona w % 

101–150 20 
151–200 50 
201–250 80 

powyżej 251 100 
 

§ 2 

1. Zwrot wydatków za świadczenia dokonuje się jedno-
razowo lub ratalnie na numer bankowy lub bezpo-
średnio do kasy Ośrodka. 

2. Okres spłaty oraz wysokość rat określa kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej 
na podstawie wywiadu środowiskowego i wniosku 
pracownika socjalnego. 

3. Zwrot wydatków rozpoczyna się po 2 miesiącach od 
daty przyznania pomocy i nie może być dłuższy jak 
12 miesięcy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta Ja-
worzyna Śląska. 

§ 4 

1. Traci moc uchwała nr XLV/7/02 Rady Miejskiej  
w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 marca 2002 r.  
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków prze-
znaczonych na świadczenia przyznane w ramach za-
dań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania 
uczniów. 

2. Traci moc uchwała nr XXXVII/16/97 Rady Miejskiej w 
Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 1997 roku w 
sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia spo-
łeczne. 

§ 5 

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

 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KAZIMIERZ CHĘCIK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 
z dnia 21 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 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 w Sobótce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ulicy Leśne Zacisze nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie Sulistrowiczki stanowiącej 
dz. nr 637 AM 1. 

§ 2 

Plan graficzny ulicy wymienionej w § 1 określa załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy w Sobótce. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANNA KWAŚNIEWSKA 
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Załącznik do uchwały Rady Miej-
skiej w Sobótce z dnia 21 grudnia 
2004 r. (poz. 100) 
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101 
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 

z dnia 27 października 2004 r. 
w sprawie nadania statutu gminnej instytucji o nazwie „Biblioteka Pu-

bliczna Miasta i Gminy w Świerzawie” 

 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut dla gminnej instytucji kultury o nazwie: 
„Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Świerzawie” w 
następującym brzmieniu: 

„STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY 
W ŚWIERZAWIE 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Świerzawie zwana 
dalej w skrócie: „Biblioteką” działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. 

U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), 
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowa-

niu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 
2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), 

3) innych przepisów prawnych oraz niniejszego statutu. 
§ 2 

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działa-
jącą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 

2. Biblioteka posiada wpis do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy  
wg zasad określonych w odrębnych przepisach. 

§ 3 

1. Siedzibą biblioteki jest Świerzawa Plac Wolności 47A. 
2. Teren działania Biblioteki obejmuje miasto i gminę 

Świerzawa. 

§ 4 

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteka sprawuje Bur-
mistrz Miasta i Gminy. 

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką pełni Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. 

§ 5 

Biblioteka używa pieczęci okrągłej o średnicy 2,8 cm  
i pieczęci nagłówkowej podłużnej o nazwie: Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy, 59-540 Świerzawa,  
pl. Wolności 47a, tel. (075) 7135292. 

R o z d z i a ł   II 

Cele i zadania 
§ 6 

Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych społe-
czeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, kultury  
i nauki. 

§ 7 

1. Podstawowym zadaniem Biblioteki oraz jej filii biblio-
tecznych jest udostępnienie książek, czasopism  
i innych materiałów bibliotecznych. 

2. Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy: 
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie 

materiałów bibliotecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 
regionu, 

2) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu i 
wypożyczanie do domu z uwzględnieniem szcze-
gólnych potrzeb dzieci i młodzieży, uczących się, 
osób niepełnosprawnych,  

3) prowadzenie działalności informacyjno- 
-bibliograficznej, 

4) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, 
5) popularyzacja książek i czasopism, 
6) udostępnianie materiałów audiowizualnych, 
7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytu-

cjami upowszechniania kultury, organizacjami  
i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu po-
trzeb kulturalnych społeczeństwa,  

8) doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej, 
9) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad filiami i 

punktami bibliotecznymi w zakresie: 
a) prowadzenie statystyki,  
b) organizacji pracy, 
c) gospodarowania mieniem, 
d) kontroli, selekcji, opracowywania i udostępnia-

nia księgozbiorów. 

§ 8 

Biblioteka może podejmować również inne działania 
wynikające z potrzeb środowiska oraz realizacji założeń 
ogólnokrajowej polityki kulturalnej. 

R o z d z i a ł   III 

Organy Biblioteki i jej organizacja 
§ 9 

1. Biblioteka kieruje dyrektor powoływany i odwoływany 
przez Burmistrza Miasta i Gminy. 
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2. Powoływanie dyrektora może nastąpić w drodze kon-
kursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta i 
Gminy, w oparciu o zasady określone w regulaminie 
konkursu. 

3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególno-
ści: 
1) kierowanie bieżącą działalnością, 
2) reprezentowanie biblioteki na zewnątrz, 
3) zarządzanie majątkiem biblioteki,  
4) wykonywanie obowiązków pracodawcy w rozumie-

niu przepisów Kodeksu Pracy, 
5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbo-

wych, 
6) ustalanie rocznego planu działalności oraz roczne-

go planu finansowego, 
7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalno-

ści biblioteki, 
8) występowanie, w zależności od potrzeb z wnio-

skami o udzielenie dotacji na dofinansowanie bie-
żących zadań własnych. 

4. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności 
podstawowej. 

5. Pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje 
odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych 
funkcji, określonych w odrębnych przepisach. 

6. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są w 
oparciu o przepisy obowiązujące w sieci bibliotek pu-
blicznych. 

§ 10 

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię, filie 
biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy 
udostępniania zbiorów. 

2. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio  
w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii biblio-
tecznych zlokalizowanych w Lubiechowej, w Nowym 
Kościele i Rząśniku. 

3. Dyrektor Biblioteki tworzy, reorganizuje oraz likwiduje 
filie i punkty biblioteczne za zgodą Burmistrza Miasta 
i Gminy. 

4. Szczegółowy wykaz filii i punktów bibliotecznych dzia-
łających w ramach biblioteki oraz strukturę zatrudnie-
nia określa regulamin organizacyjny biblioteki za-
twierdzony na wniosek dyrektora przez Burmistrza 
Miasta i Gminy. 

§ 11 

1. Przy bibliotece może być powołana jako organ dorad-
czy Społeczna Rada Czytelników zwana dalej „Radą”. 

2. Radę powołuje i określa jej regulamin działania dyrek-
tor Biblioteki. 

 
R o z d z i a ł   IV 

Gospodarka finansowa biblioteki 
§ 12 

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasa-
dach obowiązujących instytucje upowszechniania kul-
tury. 

2. Rada Miasta i Gminy w ramach budżetu miasta  
i gminy określa wysokość kwoty dotacji na działalność 
biblioteki. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny 
plan działalności uwzględniający wysokość dotacji z 
budżetu miasta i Gminy. 

4. Budżet Biblioteki może być wzbogacony środkami 
przekazywanymi na działalność biblioteczną w formie 
dotacji celowych i darowizn wnoszonych przez osoby 
prawne i fizyczne. 

§ 13 

Obsługę finansowo-księgową Biblioteki prowadzi Księ-
gowość Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  
i Rekreacji w Świerzawie. 

R o z d z i a ł   V 

Postanowienia końcowe 
§ 14 

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane  
w trybie jego nadania.”. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 198/XXVII/2001 Rady Miasta  
i Gminy Świerzawa z dnia 31 stycznia 2001 r.  
w sprawie nadania statutu dla Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy w Świerzawie. 

§ 3 

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy oraz Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Świerzawie. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

 
KRYSTYNA TATUŚ 
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UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI  

z dnia 26 października 2004 r. 
w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
                              oraz zasad zwrotu tych świadczeń 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
oraz art. 43 ust. 10 i art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r., Nr 64, poz. 543), Rada 
Gminy w Miękini uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Usługi opiekuńcze przyznawane są na zasadach określonych w art. 50 ustawy o pomocy społecznej. 
2. Zakres usług, termin ich świadczenia oraz wysokość odpłatności świadczeniobiorcy ustala w formie decyzji Kie-

rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w oparciu o wywiad środowiskowy. 
3. Osoba ubiegająca się o przyznanie usług opiekuńczych winna przedłożyć: 

– orzeczenie o niepełnosprawności lub 
– zaświadczenie lekarskie o konieczności zapewnienia opieki oraz zlecone pielęgnacje. 

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania ustala się w zależności od posiadanego 
dochodu na osobę, ustalonego na podstawie art. 8 ust. 3–13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej. 
Odpłatność ustala się w wysokości: 
 

Wysokość 
dochodu w zł 

na osobę 

Osoba w rodzinie Osoba samotnie gospodarująca Osoba biologicznie samotna 

% odpłatności odpłatność za 
godzinę zł % odpłatności odpłatność za 

godzinę w zł % odpłatności odpłatność za 
godzinę zł 

Do 461 0 0 0 0 0 0 
462–600 10 1,15 7 0,80 5 0,57 
601–700 20 2,30 15 1,72 10 1,15 
701–800 30 3,45 25 2,87 20 2,30 
801–900 50 5,75 40 4,60 30 3,45 

901–1000 80 9,20 70 8,05 60 6,90 
1001–1100 90 10,35 80 9,20 70 8,05 
Pow. 1101 100 11,50 100 11,50 100 11,50 

 
5. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 11,50 zł (słownie: jedenaście zł 50/100). 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego świad-

czeniobiorca może być częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 
szczególności ze względu na: 
a) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub in-

nej placówce, 
b) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną 

przewlekle chorą, 
c) zdarzenia losowe, 
d) inne uzasadnione okoliczności. 

7. Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat następuje w formie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

8. Zwrot wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze następuje za okresy miesięczne po wykonaniu usługi  
i potwierdzeniu jej wykonania przez świadczeniobiorcę w karcie pracy. Odpłatność wnoszona jest do kasy ośrodka 
pomocy społecznej za pośrednictwem osoby wykonującej opiekę, osobiście, lub na wskazane konto bankowe 
ośrodka pomocy społecznej. 

§ 2 

1. Pomoc w postaci jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osoby lub rodziny przyzna-
je Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini w formie decyzji. 

2. Umowę w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki zawiera Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Miękini. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/65/04 z dnia 29 listo-
pada 2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 2). 
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3. Osoba lub rodzina ubiegająca się o świadczenie pieniężne na ekonomiczne usamodzielnienie się zobowiązana 
jest przedłożyć zaświadczenie, że nie skorzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej udzielnej 
przez Powiatowy Urząd Pracy. 

4. Świadczenie pieniężne może być przyznane w szczególności na: 
a) podjęcie działalności gospodarczej, 
b) koszty przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania a przekwalifikowanie rokuje poprawę sytuacji material-

nej zasiłkobiorcy, 
c) pokrycie kaucji na użyczenie przedmiotów, urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym funkcjonowanie  

w środowisku i podjęcie pracy zarobkowej. 
5. Świadczenie pieniężne może być przyznane jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez ubiegającego się pro-

pozycje działalności są zasadne ekonomicznie i rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznacze-
niem. 

6. Wysokość świadczenia pieniężnego uzależniona jest od warunków bytowych zainteresowanego, rodzaju propo-
nowanego przedsięwzięcia oraz własnych środków w to przedsięwzięcie zaangażowanych. 
Wysokość świadczenia nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

7. W decyzji o przyznaniu jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie określa się termin  
i sposób spłaty, biorąc pod uwagę sytuację materialną i rodzinną osoby ubiegającej się o zasiłek. 
W umowie pożyczki określa się warunki udzielania pożyczki, sposób i termin spłaty oraz sposób jej zabezpiecze-
nia. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/65/04 z dnia 29 listopada 2004 r. 
stwierdzono nieważność§ 2, ust. 7 zdania drugie). 

§ 3 

1. Świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwro-
towi w części lub całości. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-16/65/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1). 

2. Zasady oraz wysokość zwrotu określi w decyzji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini, 
uwzględniając okoliczności sprawy oraz sytuację materialną i rodzinną świadczeniobiorcy. (Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-16/65/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzono nieważność § 
3 ust. 2). 

3. Ustala się odpłatność za dożywianie dzieci w szkołach w wysokości: 
 

Dochód na osobę w rodzinie liczony procentowo  
od kryterium dochodowego określony w art. 8  

ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu kosztów liczona  
w procentach od kosztów usługi 

Do 150% Bezpłatnie 
151–160% 20% 
161–170% 50% 
171–180% 70% 
Pow. 181% 100% 

 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od 

żądania zwrotu tych wydatków. 

§ 4 

Traci moc: 
– uchwała nr XXVII/236/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc 

społeczną w zakresie zadań własnych i własnych o charakterze obowiązkowym, 
– uchwała nr XXVII/237/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia 
psychicznego, 

– uchwała nr XII/81/95 z 8 czerwca 1995 r. w sprawie ustalania zasad udzielania w ramach zadań własnych gminy 
pomocy z funduszy opieki społecznej, 

– uchwała nr XIII/72/99 z 28 maja 1999 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci 
w ramach zadań własnych ze zmianami. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGEINUSZ MAKSYLEWICZ 
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103 
UCHWAŁA RADY GMINY W MIĘKINI  

z dnia 26 października 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, dla terenu położonego w obrębie Brzezina, gmina Miękinia, 
          w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XIII/92/03 Rady Gminy w Miękini z dnia 24 października 
2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Brzezina, gmina 
Miękinia, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały Rada 
Gminy w Miękini uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

PRZEDMIOT UCHWAŁY 
§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w obrębie Brzezina, 
gmina Miękinia, w granicach oznaczonych na załączniku 
graficznym do uchwały, obejmującego działkę  
o numerze ewidencyjnym 102, zwany dalej planem, któ-
rego ustalenia wyrażone są w postaci: 
1) tekstu niniejszej uchwały, 
2) rysunku planu w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze 

„studium”, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, 
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

§ 2 

W planie określa się: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
3) zasady ochrony środowiska i przyrody, 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy, 

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

8) szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomo-
ści objętych planem miejscowym, 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabu-
dowy, 

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

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów, 

12) stawkę procentową, na podstawie której ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).  

§ 3 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w 
§ 1 niniejszej uchwały, 

2) obszarze – należy przez to rozumieć cały obszar 
opracowania objęty niniejszą uchwała, 

3) odnawialne źródło energii – należy przez to rozu-
mieć źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania 
energię wiatru, promieniowania słonecznego, geoter-
malną, pozyskiwaną z biomasy oraz energię odpado-
wą, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem funkcji, 

5) przepisach szczególnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi, 

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny 
zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno- 
-wysokościowej w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały, 

7) przeznaczeniu  terenu – należy przez to rozumieć 
funkcje ustalone dla terenu, 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, ograniczającą powierzchnię terenu, na 
której można lokalizować zabudowę,  

9) studium – należy przez to rozumieć „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Miękinia” uchwalonego uchwałą Rady 
Gminy w Miękini nr XXI/123/2000 z dnia  
27 stycznia 2000 r. 

R o z d z i a ł   II 

PRZEPISY OGÓLNE 
§ 4 

Celem zmiany w planie jest: 
1) Zmiana dotychczasowego przeznaczenia obszaru 

objętego planem, która umożliwi efektywniejsze wy-
korzystanie terenu oraz realizację polityki przestrzen-
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nej gminy w dostosowaniu do nowych potrzeb i wa-
runków społeczno-ekonomicznych, 

2) Ustalenie zasad zagospodarowania obszaru objętego 
planem. 

§ 5 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 
1000 stanowiący załącznik nr 1 do  niniejszej uchwa-
ły. 

2. Następujące elementy rysunku planu są ustaleniami 
planu:  
1) granica opracowania planu, 
2) funkcje terenów oznaczone symbolami, 
3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

lub różnych zasadach zagospodarowania, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

3. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter 
informacyjny bądź postulatywny. 

§ 6 

Warunki zagospodarowania terenów wynikające  
z zasad ochrony środowiska i przyrody 

1) Ścieki sanitarne należy odprowadzić zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 3. 

2) Do celów grzewczych należy stosować paliwa ekolo-
giczne oraz urządzenia o wysokiej sprawności  
i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. 

3) Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych należy 
prowadzić według ustaleń podanych w § 9 ust. 8. 

4) Minimum 45% powierzchni działki przeznaczonej pod 
zabudowę pozostawić jako powierzchnię biologicznie 
czynną.  

5) Projektowaną zabudowę należy kształtować w sposób 
zapewniający dogodne warunki przewietrzania terenu. 

6) Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę dla pro-
jektowanych usług, zakładów rzemieślniczych  
i produkcyjnych, należy uzyskać opinię organów In-
spekcji Sanitarnej zgodnie z przepisami szczególny-
mi. 

7) Wszelkie uciążliwości związane z prowadzeniem 
działalności usługowej, produkcyjnej i rzemieślniczej 
nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm dla za-
budowy mieszkaniowej oraz wprowadzać niekorzyst-
nych zmian w środowisku. Należy przyjąć rozwiązania 
technologiczne i infrastrukturalne chroniące przed 
emisją zanieczyszczeń w stopniu zapewniającym od-
działywanie inwestycji jedynie  
w granicach działki, do której inwestor ma tytuł praw-
ny. 

8) Na obszarze objętym opracowaniem planu może 
wystąpić niezinwentaryzowana sieć drenarska.  
W przypadku realizacji inwestycji na tym obszarze 
należy opracować dokumentację przebudowy istnie-
jącego systemu drenarskiego w sposób zapewniający 
sprawne jego działanie na terenach przyległych do 
ww. obszaru. Dokumentację należy uzgodnić z wła-
ściwą terenowo spółkę wodną a następnie dokonać 
przebudowy istniejącej sieci, pod nadzorem inspekto-
ra z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych. 

9) Tereny zainwestowania, na których może dojść do 
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub 
innymi szkodliwymi należy skanalizować, po-
wierzchnie, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami utwardzić a podłoże uszczelnić, 

ścieki z nawierzchni i placów manewrowych odpro-
wadzić po podczyszczeniu w separatorach olejów i 
benzyn. 

10) Przed rozpoczęciem prac ziemnych pokrywę glebo-
wą należy złożyć w pryzmy i wykorzystać na innych 
terenach, np. wymagających rekultywacji. 

§ 7 

Warunki zagospodarowania terenów wynikające  
z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej dla obsza-

ru objętego planem, w której działalność konserwator-
ska zmierza do zachowania zasadniczych elementów 
historycznego rozplanowania oraz dostosowania no-
wej zabudowy do zabudowy historycznej oraz histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, 
skali, bryły, zastosowanych materiałów, podziałów ar-
chitektonicznych oraz nawiązania formami współcze-
snymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nowe in-
westycje na terenie strefy należy realizować zgodnie 
z przepisami szczególnymi.  

2. Ustala się strefę obserwacji archeologicznej dla ob-
szaru objętego planem. Przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowę należy uzyskać stanowisko właściwych 
służb archeologiczno-konserwatorskich co do ko-
nieczności prowadzenia nadzoru nad pracami ziem-
nymi, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

§ 8 

Warunki i zasady obsługi w zakresie komunikacji 
Obsługę komunikacyjną obszaru objętego opracowaniem 
planu zapewniają drogi gminne, które stanowią działki nr 
259 dr i 260 dr. 

§ 9 

Warunki i zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej 

1. Zaleca się, aby realizacja sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej na terenach przeznaczonych pod 
zainwestowanie poprzedzała realizację zabudowy. 

2. Zaopatrzenie w wodę: z istniejącej wiejskiej sieci 
wodociągowej poprzez jej rozbudowę, na warunkach 
uzgodnionych z dysponentem sieci. 

3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:  
1) odprowadzanie ścieków do tymczasowych szczel-

nych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych 
na terenie własnym inwestora, z wywozem nieczy-
stości do gminnej oczyszczalni ścieków na warun-
kach uzgodnionych z użytkownikiem oczyszczalni, 
z obowiązkiem podłączenia do kanalizacji sanitar-
nej w chwili jej uruchomienia oraz zlikwidowania 
zbiorników bezodpływowych po skanalizowaniu te-
renu, 

2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się również odprowadzanie ścieków do lokal-
nej (przydomowej) oczyszczalni ścieków zlokali-
zowanej na terenie własnym inwestora  
z obowiązkiem podłączenia do kanalizacji sanitar-
nej w chwili jej uruchomienia, 

3) docelowo rozbudowa wiejskiej sieci kanalizacji sa-
nitarnej z odprowadzeniem ścieków systemem 
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grawitacyjno-tłocznym do gminnej oczyszczalni 
ścieków, 

4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do gruntu oraz cieków powierzchniowych, 

5) technologia oczyszczania i miejsce składowania 
ścieków wymaga uzgodnienia z organem właści-
wym do spraw ochrony środowiska. 

4. Odprowadzenie ścieków przemysłowych: ścieki 
przemysłowe czy technologiczne, o przekroczonych 
dopuszczonych wartościach zanieczyszczeń, przed 
ich wprowadzeniem do kanalizacji, muszą być pod-
czyszczone na urządzeniach własnych inwestora i 
na jego własnym terenie. 

5. Odprowadzenie wód opadowych: 
1) tereny, na których może dojść do zanieczysz-

czenia substancjami ropopochodnymi lub innymi 
substancjami szkodliwymi należy skanalizować, 
powierzchnie utwardzić a podłoże uszczelnić, 
ww. substancje usunąć do wartości określonych 
w przepisach szczególnych, na terenie własnym, 

2) ścieki z nawierzchni ulic i placów manewrowych 
odprowadzić po podczyszczeniu w separatorach 
olejów i benzyn, 

3) miejsce i sposób odprowadzenia ścieków opa-
dowych należy uzgodnić z organem właściwym 
do spraw ochrony środowiska. 

6. Zaopatrzenie w energię elektryczną:   
1) zasilanie w energię elektryczną obszaru objętego 

planem należy planować z istniejącej sieci nN 
lub w przypadku znacznego zapotrzebowania na 
energię elektryczną z nowej stacji transformato-
rowej 20/0,4 kV, zlokalizowanej na terenie wła-
snym inwestora, na warunkach uzgodnionych z 
dysponentem sieci, wówczas pod budowę stacji 
należy wydzielić odpowiedni teren i zapewnić 
swobodny dostęp, 

2) przyłącza kablowe należy wykonać zgodnie  
z technicznymi warunkami podanymi przez dys-
ponenta sieci, 

3) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem za-
opatrzenia na energię elektryczną będą realizo-
wane na podstawie indywidualnych umów zawie-
ranych na wniosek zainteresowanego inwestora. 

7. Zaopatrzenie w energię cieplną: z własnych ko-
tłowni na paliwa ekologiczne i wykorzystujące od-
nawialne źródła energii, z zastosowaniem urządzeń 
technicznych o wysokiej sprawności i niskim stopniu 
zanieczyszczeń środowiska. 

8. Gromadzenie i usuwanie odpadów: w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi ustala się ich 
selekcjonowanie i wywóz na składowisko odpadów 
komunalnych na podstawie umów cywilno- 
-prawnych zawieranych przez właścicieli posesji, 
zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze gminy. 

9. Telekomunikacja: przewody sieci telekomunikacyj-
nej można układać w pasie drogowym ulic, za zgodą 
zarządzającego drogą, na warunkach uzgodnionych 
z dysponentem sieci; dopuszcza się budowę sieci 
na terenie leżącym poza pasem drogowym, pod wa-
runkiem zgody właściciela terenu lub ustanowienia 
służebności gruntowej.  

10. Ochrona przeciwpożarowa: ochronę przeciwpoża-
rową należy przewidzieć zgodnie z Polskimi  Nor-
mami i przepisami szczególnymi. 

§ 10 

1. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę 
ich modernizacji, można prowadzić w obrębach linii 
rozgraniczających drogi, za zgodą zarządzającego 
drogą. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne 
są odstępstwa.  

2. Dopuszcza się możliwość realizacji uzbrojenia tech-
nicznego jako towarzyszącego inwestycjom na terenie 
własnym inwestora. 

3. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci  
i urządzeń uzbrojenia technicznego wymagają uzy-
skania warunków technicznych dysponentów sieci. 

§ 11 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządza-
nia 

i użytkowania terenu 
Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały tereny 
mogą być użytkowane zgodnie z dotychczasowym prze-
znaczeniem. 

§ 12 

Szczegółowe zasady i warunki podziału nierucho-
mości 

Dopuszcza się możliwość podziału terenu na działki pod 
warunkiem zapewnienia dojazdu do każdej działki.  

§ 13 

W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu 

na ich brak, 
2) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, ze względu 

na brak występowania takich terenów, 
3) granic i sposobów  zagospodarowania  terenów górni-

czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych lub obiektów podlegających ochronie ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów ze względu na 
brak występowania takich terenów, 

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy, 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania nierucho-
mości objętych planem miejscowym. 

R o z d z i a ł   III 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
Przeznaczenie terenów i zasady ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego z uwzględnieniem ele-
mentów  
     ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego 

§ 14 

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem MN/U – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
nieuciążliwych usług, z towarzyszącą infrastruk-
turą techniczną i wewnętrzną obsługą komunika-
cyjną. 

2. Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące 
ustalenia: 
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu, 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 35% 
powierzchni działki, 

3) projektowaną zabudowę należy kształtować  
w sposób zapewniający dogodne warunki prze-
wietrzania terenu, 

4) usługi mogą być realizowane jako budynki wolno 
stojące lub pomieszczenia wbudowane, przy 
czym na etapie uzyskania pozwolenia na budowę 
dla projektowanych usług, towarzyszących funk-
cji mieszkaniowej należy uzyskać opinię organów 
Inspekcji Sanitarnej zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

5) zaleca się zachować cechy charakterystyczne 
dla historycznej zabudowy wsi w zakresie gaba-
rytów – liczba kondygnacji nadziemnych budyn-
ków nie może być większa niż dwie, oraz kształtu 
dachów – dachy dwu- lub wielospadowe o rów-
nym nachyleniu połaci, pokryte dachówką lub 
materiałem dachówkopodobnym, 

6) liczba kondygnacji nadziemnych nie większa niż 
dwie z możliwością wprowadzenia trzeciej w da-
chu stromym, 

7) wysokość zabudowy nie większa niż 8 m mierzo-
na od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
lub okapu dachu oraz 12 m do najwyższego 
punktu dachu, 

8) miejsca postojowe dla pojazdów należy zapewnić 
na terenie własnym posesji a w przypadku pro-
wadzenia działalności usługowej także dla klien-
tów, dostawców i pracowników w ilości odpo-
wiedniej do prowadzonej działalności, 

9) minimum 45% powierzchni działki pozostawić ja-
ko powierzchnię biologicznie czynną, 

10) podział terenu na działki pod warunkiem zapew-
nienia dojazdu do każdej działki,  

11) obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej 
(dz. nr 259 dr), oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD- D. 

§ 15 

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem P/U – teren zabudowy 
produkcyjno-magazynowo-składowej i usługowej 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
oraz wewnętrzną obsługą komunikacyjną. 

2. Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 35% po-

wierzchni działki, 
2) projektowaną zabudowę należy kształtować  

w sposób zapewniający dogodne warunki przewie-
trzania terenu, 

3) na etapie uzyskania pozwolenia na budowę dla 
projektowanych obiektów usługowych i produkcyj-
nych należy uzyskać opinię organów Inspekcji Sa-
nitarnej zgodnie z przepisami szczególnymi, 

4) zaleca się zachować cechy charakterystyczne dla 
historycznej zabudowy wsi w zakresie gabarytów – 
liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie 
może być większa niż dwie, oraz kształtu dachów 
– dachy dwu- lub wielospadowe  

o równym nachyleniu połaci, pokryte dachówką lub 
materiałem dachówkopodobnym, 

5) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m mierzo-
na od poziomu terenu do najwyższego punktu da-
chu, 

6) place manewrowe i parkingi dla klientów, dostaw-
ców i pracowników należy zapewnić na terenie 
własnym inwestora w ilości odpowiedniej do pro-
wadzonej działalności, 

7) minimum 45% powierzchni działki pozostawić jako 
powierzchnię biologicznie czynną, 

8) podział terenu na działki pod warunkiem zapew-
nienia dojazdu do każdej działki,  

9) obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej (dz. 
nr 260 dr), oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KDW.  

§ 16 

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolami KD-D teren drogi pu-
blicznej klasy drogi dojazdowej.  

2. Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) linie rozgraniczające drogi jak na rysunku planu, 
2) zalecana szerokość jezdni 5 m, 
3) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia tech-

nicznego. 
§ 17 

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolami KDW – teren drogi we-
wnętrznej.  

2. Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) linie rozgraniczające drogi jak na rysunku planu, 
2) zalecana szerokość jezdni 5 m, 
3) dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia tech-

nicznego. 

R o z d z i a ł   IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 
§ 18 

Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala się na 30%.  

§ 19 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Miękinia. 

§ 20 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
EUGENIUSZ MAKSYLEWICZ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
w Miękini z dnia 26 października 2004 r. 
(poz. 103) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
w Miękini z dnia 26 października 2004 r. 
(poz. 103) 

 

Rozpatrzenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania 

 
Zgodnie z 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 zm.) oraz w związku z: 
– art. 110  ust. 1 ustawy z dnia 26  listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr  z 2003 r. Nr 15, poz. 

148 ze zm.), 
– art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 

ze zm.),  
– art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 

543 ze zm.), 
w nawiązaniu do prognozy skutków finansowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brze-
zina dla obszaru obejmującego działkę nr 102, obręb Brzezina ustala się następujący sposób realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finan-
sowania: 
 
1. Odnośnie realizacji dróg:   

1) Zgodnie z zapisem § 16 ust. 1 i 2 ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzezina 
ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-D jako teren drogi publicznej 
klasy drogi dojazdowej. Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące ustalenia: linie rozgraniczające 
drogi jak na rysunku planu, zalecana szerokość jezdni 5 m, dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia tech-
nicznego. Ponieważ nie planuje się poszerzenia drogi gminnej (dz. nr 259 dr., obręb Brzezina) kosztem działki 
nr 102, Urząd Gminy w Miękini nie poniesie w tym przypadku kosztów odszkodowania za wywłaszczenie tere-
nu na poszerzenie tej drogi. 

2) Zgodnie z zapisem § 17 ust. 1 i 2 ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzezina 
ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW jako teren drogi wewnętrznej. 
Na przedmiotowym terenie obowiązują następujące ustalenia: linie rozgraniczające drogi jak na rysunku planu, 
zalecana szerokość jezdni 5 m, dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego. Ponieważ nie planuje 
się poszerzenia drogi gminnej (dz. nr 260 dr., obręb Brzezina) kosztem działki nr 102, Urząd Gminy w Miękini 
nie poniesie w tym przypadku kosztów odszkodowania za wywłaszczenie terenu na poszerzenie tej drogi. Jest 
to droga gminna o bardzo małym natężeniu ruchu kołowego, zapewniająca dojazd do kilku posesji, miedzy in-
nymi do dz. nr 102.  

3) Finanse na budowę drogi zostaną ujęte w uchwale budżetowej określającej limity wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne oraz  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struktural-
nych, w chwili przystąpienia do realizacji inwestycji na terenie oznaczonym w planie  symbolem KD-D i KDW. 

2. Zgodnie ze sporządzoną prognozą skutków finansowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Brzezina dla obszaru obejmującego działkę nr 102, obręb Brzezina przyjmuje się następujące skutki finan-
sowe związane z uchwaleniem planu:  
1) obciążenia finansowe związane z obsługą procesu inwestycyjnego: 

– sporządzenie mpzp – 7 847 zł, 
– operaty szacunkowe – 1 389 zł. 

2) dochody gminy z tytułu opłaty planistycznej: 
– prognozowana opłata planistyczna, która może być pobrana w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu pod 

warunkiem sprzedaży nieruchomości może wynosi przy maksymalnej stawce 30% – 7 566 zł. 
3) dochody z opłat adiacenckich:  

– prognozowana opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości wynosi 10 825 zł. 
4) dochody gminy z podatku od nieruchomości: 

– prognozowany podatek od nieruchomości wynosi 94 285 zł. 
5) dochody gminy od czynności cywilno-prawnych: 

– prognozowana opłata od czynności cywilno-prawnych wynosi 2 620 zł.  
 

Zestawienie dochodów własnych i wydatków gminy wynikających z realizacji ustaleń mpzp 
 

L.p. Wyszczególnienie Przychody zł Wydatki zł 
1 2 3 4 
1. Wykup nieruchomości na cele publiczne – – 
2. Koszty budowy infrastruktury technicznej – – 
3. Koszty obsługi procesu inwestycyjnego – 9 236 

 

 cd. tabeli 
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1 2 3 4 
4. Opłata planistyczna 7 566 – 
5. Opłata adiacencka (podział działki) 10 825 – 
6. Opłata adiacencka (budowa infrastruktury) – – 
7. Podatek od nieruchomości 94 285 – 
8. Podatek od czynności cywilno-prawnych 2 620 – 
 RAZEM    115 296 9 236 

 
3. Zadania dotyczące realizacji podstawowej infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie uzbrojenia w gminną sieć kanalizacyjną – nie występują z uwagi na to, iż obszar objęty niniejszą 
uchwałą posiada własną lokalną kanalizację sanitarną do zbiornika bezodpływowego, 

2) w zakresie uzbrojenia w gminną sieć wodociągową oraz uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną – nie występują 
z uwagi na to, iż obszar objęty niniejszą uchwałą posiada ww. uzbrojenie. 

 
 
 
 
 
 

104 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 8 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla obrębu wsi Bukowina 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu 
do uchwały nr XLIX/449/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obrębu wsi Bukowina, Rada Gminy Długołęka 
uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł  I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi Bukowina w gminie Długołęka 
– zwany dalej MPZP BUKOWINA, którego obowiązujące 
ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenów zostają wyrażone w postaci: 
1) rysunku planu w skali 1:5000 stanowiącego załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały obowiązującego w za-
kresie: granicy obszaru objętego planem, przezna-
czenia terenów, linii rozgraniczających tereny o róż-
nych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny 
komunikacji, granic stref ochrony konserwatorskiej, 
lokalizacji stanowisk archeologicznych, lokalizacji 
drzew pomnikowych, lokalizacji stanowisk zwierząt 
chronionych, stref bezpieczeństwa od linii elektro-
energetycznych 400 kV i 110 kV, stref ochronnych od 
gazociągów wysokiego ciśnienia oraz strefy uciążli-
wości planowanej drogi ekspresowej; 

2) zasad zagospodarowania terenów określonych  
w rozdziale II niniejszej uchwały; 

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
określonych w rozdziale III niniejszej uchwały; 

4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały  
mowa o:  
1) planie – należy przez to rozumieć MPZP 

BUKOWINA, o którym mowa w § 1 uchwały; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 

planu w skali 1:5000 z oznaczeniami graficznymi 
określonymi w legendzie, stanowiący załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały;  

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami gra-
ficznymi określonymi w legendzie; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię pod budynkami wraz ze wszystkimi po-
wierzchniami utwardzonymi nieprzepuszczającymi 
wód opadowych; 

5) budynkach pomocniczych – należy przez to rozu-
mieć garaże oraz budynki gospodarcze; 
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6) inwestycjach uciążliwych – należy przez to rozu-
mieć inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko w rozu-
mieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 

R O Z D Z I A Ł  II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
§ 3 

Zasady ogólne 
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

następującymi symbolami identyfikacyjnymi: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz zabudowy zagrodowej, 
2) USR – tereny usług sportu i rekreacji, 
3) U/P– tereny aktywności gospodarczej z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
4) EE – tereny urządzeń infrastruktury technicznej 

związanych z zaopatrzeniem w energię elek-
tryczną, 

5) RP – tereny gruntów rolnych, 
6) RP/KS – tereny gruntów rolnych – rezerwa tere-

nu dla potrzeb realizacji planowanej drogi klasy 
„S”– ekspresowej, 

7) RL – tereny lasów, gruntów leśnych oraz obszary 
do zalesienia, 

8) WS – tereny wód otwartych stojących, 
9) WP – tereny wód otwartych płynących, 

10) KZ, KL, KD, KPJ – tereny komunikacji drogowej. 
2. W granicach planu obowiązują następujące ustalenia 

ogólne dotyczące zasad zagospodarowania terenów:  
1) W celu zapewnienia możliwości prowadzenia 

prac konserwacyjnych, przy ciekach wodnych  
i rowach melioracyjnych wprowadza się pasy 
wolne od zainwestowania o szerokości 4,0 m (od 
górnej krawędzi rowu) po obu stronach cieków; 

2) Obowiązuje strefa ochronna lasu w odległości 
10,0 m od ściany lasu, w granicach której wyklu-
cza się lokalizację zabudowy;  

3) Obowiązują strefy bezpieczeństwa od napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV  
i 110 kV, stanowiące proponowany obszar ogra-
niczonego użytkowania: 
a) od napowietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 400 kV, o szerokości 90,0 
m (granice w odległości 45,0 m od osi linii w 
obu kierunkach), 

b) od napowietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia 110 kV, o szerokości 30,0 
m (tj. 5,0 m od osi linii w obu kierunkach); 

4) Do czasu skablowania napowietrznych linii elek-
troenergetycznych średniego napięcia obowiązu-
je wolna od zabudowy strefa bezpieczeństwa o 
szerokości 10,0 m (granice w odległości 5,0 m od 
osi linii w obu kierunkach), stanowiąca propono-
wany obszar ograniczonego użytkowania; 

5) W strefach bezpieczeństwa od napowietrznych 
linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz 
wprowadzania dolesień; 

6) Obowiązują strefy ochronne podstawowe od ga-
zociągów wysokiego ciśnienia: DN 200 – PN 6,3 
MPa i DN 65 – PN 6,3 MPa o szerokości 30,0 m 
(15,0 m od osi gazociągu), w granicach których 

operator sieci uprawniony jest do zapobiegania 
działalności mogącej mieć negatywny wpływ na 
trwałość i prawidłową eksploatacje gazociągu; 

7) W granicach strefy ochronnej podstawowej od 
gazociągu wysokiego ciśnienia ustala się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,  
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
c) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 2,0 

m od osi gazociągu, 
d) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-

grozić trwałości gazociągu podczas jego eks-
ploatacji, 

e) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej po uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę gazociągu; 

8) Ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą 
gazociągu lokalizacji obiektów w granicach stref 
ochronnych gazociągu, przed wydaniem pozwo-
lenia na budowę; 

9) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach 
zdrenowanych wprowadza się obowiązek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych 
uzgodnieniach z właściwym organem ds. melio-
racji); 

10) Odprowadzenie wód opadowych do rowów melio-
racyjnych oraz wszelkie kolizje z urządzeniami 
wodno-melioracyjnymi, wymagają uzyskania 
zgody ich właścicieli; 

11) Na etapie realizacji oraz modernizacji dróg, ulic i 
ciągów pieszo-jezdnych, w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach związanych z wystąpie-
niem przeszkód terenowych, za zgodą zarządcy 
drogi, dopuszcza się przesunięcie linii rozgrani-
czających terenów komunikacji drogowej mak-
symalnie o 5,0 m, z zachowaniem szerokości w 
liniach rozgraniczających ustalonych w § 5 ni-
niejszej uchwały; 

12) Szerokości dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych w 
liniach rozgraniczających nie mogą być mniejsze 
niż wynika to z ustaleń planu oraz aktualnego 
podziału ewidencyjnego; 

13) Obowiązuje zakaz lokalizowania nowych wjaz-
dów na działki z dróg KZ; 

14) W oznaczonej na rysunku planu strefie uciążli-
wości planowanej drogi klasy „S” – ekspresowej 
(granice strefy w odległości 200,0 m od linii roz-
graniczającej teren RP/KS), wyklucza się lokali-
zację wszelkiej zabudowy; 

15) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych 
części budynków istniejących położonych  
w obrębie obszarów zainwestowanych obowiązu-
ją nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 
a) min. 10,0 m od osi jezdni ulic klasy „L” – lo-

kalnych, 
b) min. 9,0 m od osi jezdni ulic klasy „D” – do-

jazdowych, 
ale nie mniejszej niż 4,0 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji; 

16) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych 
części budynków istniejących położonych  
w obrębie obszarów niezainwestowanych (otwar-
tych) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości: 
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a) min. 23,5 m od osi jezdni dróg klasy „Z” – 
zbiorczych, 

b) min. 18,5 m od osi jezdni dróg klasy „L” – lo-
kalnych i klasy „D” – dojazdowych; 

17) Nieokreślone na rysunku planu dojazdy do pól, 
dojazdy gospodarcze oraz dojazdy do działek 
powstałych w wyniku podziału, stanowiące drogi 
wewnętrzne, mogą być przekształcone  
w komunikację publiczną; 

18) Za zgodne z planem uznaje się lokalizację w li-
niach rozgraniczających dróg i ulic towarzyszą-
cych obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek 
rowerowych lub ścieżek pieszo-rowero-wych oraz 
niezbędnych urządzeń technicznych związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

19) W obrębie skrzyżowań dróg i ulic, w miejscach 
określonych na rysunku planu, obowiązują na-
rożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach: 
a) 10,0 m x 10,0 m – skrzyżowania z drogami 

klasy „Z”, 
b) 5,0 m x 5,0 m – skrzyżowania z drogami  

i ulicami klasy „L” i „D”; 
20) Inwestor winien zapewnić niezbędną ilość miejsc 

postojowych na terenie własnym; 
21) Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie oraz 

przekształcenie w kanalizację deszczową rowów 
znajdujących się w liniach rozgraniczających 
dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych (po uzyskaniu 
pozytywnego uzgodnienia od zarządcy cieku); 

22) Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w li-
niach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pie-
szo-jezdnych sieci uzbrojenia technicznego; 

23) Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie 
(maksymalnie o 10,0 m) linii rozgraniczającej 
pomiędzy terenami zainwestowania wsi (MN)  
a terenami gruntów rolnych (RP) wyłącznie  
w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych ko-
niecznością lokalizacji obiektu budowlanego, któ-
rego rozmiary uzasadniają taką potrzebę; 

24) Określone w § 4 uchwały ustalenia dotyczące ką-
ta nachylenia połaci dachowych odnoszą się do 
głównych połaci dachowych w nowych budyn-
kach oraz rozbudowywanych częściach budyn-
ków istniejących i obowiązują na co najmniej 
60% powierzchni rzutu całego budynku w obrysie 
ścian zewnętrznych. Pozostałe 40% powierzchni 
rzutu budynku może być przekryte w inny spo-
sób, bez zachowania określonego kąta nachyle-
nia. Ustalenia dotyczące kąta nachylenia połaci 
dachowych nie dotyczą również budynków po-
mocniczych oraz rozbudowywanych części ist-
niejących budynków o kątach nachylenia dachów 
niezgodnych z określonymi w uchwale;  

25) Za zgodne z planem uznaje się prowadzenie 
działalności w zakresie agroturystyki na terenach 
zabudowy związanych z działalnością rolniczą (z 
wyłączeniem terenów RP 2); 

26) Za zgodne z planem uznaje się zalesienie grun-
tów rolnych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem RP; 

27) Za zgodne z planem uznaje się przeznaczenie 
gruntów rolnych dla celów związanych z prowa-
dzeniem produkcji rybackiej. 

§ 4 

Przeznaczenie terenów,  lokalne warunki, zasady  
i standardy kształtowania zabudowy i urządzania  

terenów 
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem MN, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa;  
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej, 

b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wyklucze-
niem lokalizacji nowych obiektów hodowlanych, 
o obsadzie powyżej 4 DJP, 

c) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej 
wraz z istniejącymi obiektami hodowlanymi; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, do dwóch mieszkań w jednym budyn-
ku, 

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

c) lokalizację usług nieuciążliwych, 
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i 

gabarytami do historycznej zabudowy wsi, 
b) dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych 

połaciach (kąt nachylenia 35º–45º), kryte da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem imi-
tującym dachówkę, 

c) wysokość budynków mieszkalnych maksymal-
nie dwie kondygnacje (w tym jedna jako podda-
sze użytkowe), jednak nie więcej niż  
10 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu 
do kalenicy dachu, 

d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 30% powierzchni działki. 

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane: 
przy wydzielaniu nowych działek budowlanych do-
celowa powierzchnia działki mieszkaniowej po-
wstałej na skutek podziału = min. 900 m2. 

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem USR, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: usługi sportu i rekre-

acji; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację obiektów i urządzeń sportu i rekreacji; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  

a) lokalizację towarzyszących obiektów pomocni-
czych, 

b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: wysokość 
obiektów maksymalnie 1 kondygnacja, jednak nie 
więcej niż 6,0 m. 

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem U/P, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
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1) Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodar-
cza z wykluczeniem inwestycji uciążliwych; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 
lokalizację obiektów działalności gospodarczej  
o charakterze usługowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację obiektów produkcyjnych z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
b) lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkanio-

wej, 
c) lokalizację towarzyszących obiektów pomocni-

czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: 

a) wysokość obiektów usługowych maksymalnie 
10 m; 

b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 50% powierzchni działki. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem EE, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruktu-

ry technicznej związane z zaopatrzeniem  
w energię elektryczną; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  
a) lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej związanych z zaopatrzeniem  
w energię elektryczną; 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej; 
c) uściślenie orientacyjnej lokalizacji terenu na 

etapie jego wydzielenia lub na etapie projektu 
inwestycji. 

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RP 1, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych oraz 
innych obiektów związanych z produkcją rolniczą;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-

nych urządzeń mających na celu odprowadze-
nie wód opadowych, 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
c) lokalizację obiektów związanych z oczyszcza-

niem ścieków. 
6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP 2, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudowy 
zagrodowej;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację obiektów hodowlanych, 
b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól 

oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-

nych urządzeń mających na celu odprowadze-
nie wód opadowych, 

d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
e) lokalizację obiektów związanych z oczyszcza-

niem ścieków. 
7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem RP 3, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
obiektów hodowlanych oraz służących przetwór-
stwu rolno-spożywczemu;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację zabudowy zagrodowej, 
b) lokalizację urządzeń melioracyjnych, drenażu 

oraz innych urządzeń mających na celu odpro-
wadzenie wód opadowych, 

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

d) lokalizację obiektów związanych z oczyszcza-
niem ścieków; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) ewentualna zabudowa powinna nawiązywać 

formą i gabarytami do historycznej zabudowy 
wsi; 

b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte dachówką 
ceramiczną lub innym materiałem imitującym 
dachówkę, dopuszcza się mansardy, 

c) wysokość nowych budynków maksymalnie dwie 
kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użyt-
kowe), jednak nie więcej niż 10,0 m liczone od 
naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy da-
chu. 

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RP/KS, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne – rezerwa 

terenu dla potrzeb realizacji planowanej drogi 
klasy „S”– ekspresowej; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 
wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych oraz 
innych obiektów związanych z produkcją rolniczą;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) realizację urządzeń melioracyjnych oraz innych 

urządzeń mających na celu odprowadzenie 
wód opadowych, 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 

pasa terenu przeznaczonego na rezerwę –  
70,0 m. 

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RL, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenów: lasy, grunty leśne 

oraz obszary do zalesienia; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenów dla celów prowadze-
nia gospodarki leśnej, 

b) lokalizację obiektów związanych z prowadze-
niem gospodarki leśnej, 

c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 
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10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem WS, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenów: wody otwarte stoją-

ce; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

zachowanie istniejącego zbiornika wodnego; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 

a) wykorzystywanie terenu do celów rekreacyj-
nych,  

b) lokalizację urządzeń służących regulacji cie-
ków oraz związanych z ochroną przeciwpo-
wodziową; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: w przy-
padku wykorzystywania terenu do celów rekre-
acyjnych należy zapewnić niezbędną ilość miejsc 
parkingowych. 

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem WP, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenów: wody otwarte płynące; 
2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 

a) przekraczanie cieków sieciami infrastruktury 
technicznej oraz drogowej,  

b) lokalizację urządzeń służących regulacji cie-
ków oraz związanych z ochroną przeciwpo-
wodziową. 

§ 5 

Przeznaczenie oraz zasady i standardy urządzania  
terenów komunikacji 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KZ, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – droga kl. „Z” – zbiorcza (poza ob-
szarami zainwestowanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających 

min. 20 m, 
b) szerokość jezdni nie mniejsza niż 7,0 m. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KL 1, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – droga kl. „L” – lokalna (poza obsza-
rami zainwestowanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających min. 15 m. 

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KL 2, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – ulica kl. „L” – lokalna (w obszarach 
zainwestowanych); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

min. 12 m, 
b) zaleca się lokalizację co najmniej jednostron-

nego chodnika. 
4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KD, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 
drogowa – ulica kl. „D” dojazdowa; 

2) Zasady i standardy urządzania terenów:  
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

min. 10 m, 
b) zaleca się lokalizację co najmniej jednostron-

nego chodnika. 
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KPJ, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja drogowa – 

ciąg pieszo-jezdny; 
2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 

ciągów w liniach rozgraniczających nie mniej niż 5 
m. 

§ 6 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania  
i użytkowania terenów 

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy 
sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, zgod-
ny z dotychczasowym. 

§ 7 

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych  
i zadań własnych gminy 

Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych 
oraz zadań własnych gminy uznaje się: 
1) Teren usług sportu i rekreacji – oznaczony na rysunku 

planu symbolem USR;  
2) Tereny urządzeń infrastruktury technicznej – ozna-

czone na rysunku planu symbolem EE; 
3) Tereny gruntów rolnych – rezerwa dla potrzeb reali-

zacji planowanej drogi ekspresowej – oznaczone na 
rysunku planu symbolami: RP/KS; 

4) Tereny komunikacji – oznaczone na rysunku planu 
symbolami: KZ, KL i KD. 

§ 8 

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
tech- 
 nicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowa-
nych 
1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się obsza-

rów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
2. W obszarze objętym planem nie występują obszary 

zdegradowane wymagające przekształceń oraz ob-
szary wymagające rehabilitacji istniejącej zabudowy 
lub infrastruktury technicznej. 

R O Z D Z I A Ł  III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

§ 9 

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca 
się uzbrojenie działek poprzedzające realizację za-
budowy. 

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zosta-
ły zaprojektowane kompleksowo i przebiegały w li-
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niach rozgraniczających terenów komunikacji dro-
gowej, po uzyskaniu zgody zarządzającego drogą. 

3. Urządzenia techniczne, dla których nie przewidziano 
wydzielonych terenów, i które nie będą mogły być 
realizowane w liniach rozgraniczających terenów 
komunikacji, mogą być realizowane w granicach te-
renów publicznych oraz w granicach w własności 
prywatnych za zgodą ich właścicieli. 

4. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego,  
z wyjątkiem terenów związanych z aktywnością go-
spodarczą, w których dopuszcza się także ujęcia in-
dywidualne. W terenach niezwiązanych  
z aktywnością gospodarczą dopuszcza się zaopa-
trzenie z ujęć indywidualnych do czasu realizacji 
wodociągu. 

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z wa-
runkami określonymi przez Zakład Energetyczny. W 
granicach obszaru objętego planem dopuszcza się 
lokalizację stacji transformatorowych. 

6. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na 
energię elektryczną, stacje transformatorowe należy 
lokalizować na terenach własnych inwestorów. 

7. Docelowo zaleca się skablowanie i przełożenie na 
tereny położone w liniach rozgraniczających komu-
nikacji istniejących napowietrznych linii energetycz-
nych, biegnących przez obszary zainwestowane. 

8. W przypadku kolizji istniejących linii napowietrznych 
z planowana zabudową należy zaprojektować ich 
przebudowę na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci. 

9. Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się 
gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektrycz-
ną i inne paliwa ekologiczne. 

10. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych  
i poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpadów 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowa-
ny wywóz na gminne wysypisko odpadów komunal-
nych. 

11. Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi należy 
prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi. 

12. Odprowadzenie wód opadowych: do studni chłonnej 
na własnej działce, poprzez rozprowadzenie drena-
żem lub poprzez wykorzystanie istniejących rowów 
odwadniających.  

13. Wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych 
za zgodą ich właścicieli winno być poprzedzone 
analizą przepustowości rowów. 

14. Dopuszcza się lokalizację jednego masztu telefonii 
bezprzewodowej z uwzględnieniem przepisów za-
wartych w § 11 ust. 9. 

15. Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów 
we własnym zakresie. 

§ 10 

Tereny, na których przewiduje się stosowanie  
systemów indywidualnych lub grupowych  

oczyszczania ścieków 
1. Dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

w granicach opracowania docelowo przewiduje się 
system odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanali-
zacji zakończonej oczyszczalnią ścieków.  

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopusz-
cza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nie-
czystości do oczyszczalni ścieków. 

3. Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wysoko-
sprawne oczyszczalnie ścieków. 

R O Z D Z I A Ł  IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
§ 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrod-
niczego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawi-
dłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legających  
                                 ochronie 

1. Wszelkie uciążliwości związane z działalnością 
usługową lub przemysłową oraz związane z dopusz-
czeniem działalności usługowej w budynkach 
mieszkalnych, nie mogą przekraczać dopuszczal-
nych norm dla zabudowy mieszkaniowej i granicy 
działek, na których są zlokalizowane. 

2. W granicach obszaru objętego planem wyklucza się 
możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych 
oraz gleby nieoczyszczonych ścieków bytowych. 

3. Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód pod-
ziemnych i gleby substancjami powstającymi  
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Ścieki przemysłowe i technologiczne o przekroczo-
nych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji muszą być 
podczyszczone na urządzeniach własnych inwesto-
rów i na jego własnym terenie. 

5. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi powinny być utwardzone 
i skanalizowane, a wody opadowe powinny być 
przed odprowadzeniem oczyszczone. 

6. Podbudowę nawierzchni planowanej drogi kl. „S” na-
leży uszczelnić oraz zapewnić zorganizowany spo-
sób odprowadzenia wód opadowych z tej na-
wierzchni z uwzględnieniem obowiązku neutralizo-
wania substancji ropopochodnych lub chemicznych 
przed odprowadzaniem tych wód do odbiornika. 

7. Rozwiązania techniczne i technologiczne w tere-
nach U/P winny zapewniać nieprzekraczanie stan-
dardów emisyjnych poza granice terenów istnieją-
cych lub planowanych inwestycji. 

8. W strefie uciążliwości planowanej drogi klasy „S” 
zaleca się nielokalizowanie upraw roślin przezna-
czonych do bezpośredniego spożycia. 

9. Lokalizację masztu telefonii bezprzewodowej do-
puszcza się wyłącznie w terenach RP, w odległości 
nie mniejszej niż 200 m od granicy terenów MN.  

10. Określone na rysunku planu strefy bezpieczeństwa 
od napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 
kV i 110 kV stanowią proponowany obszar ograni-
czonego użytkowania. 

11. Na rysunku planu oznaczono obiekty cenne przy-
rodniczo: 
1) orientacyjne lokalizacje stanowisk zwierząt chro-

nionych, 
2) orientacyjne lokalizacje drzew pomnikowych. 

12. Ustala się bezwzględną ochronę: stanowisk zwierząt 
chronionych oraz drzew pomnikowych na obszarze 
ich występowania. 
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13. Wydanie decyzji sprawie planowanego przedsię-
wzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środo-
wisko wymaga, stosownie do obowiązujących prze-
pisów prawnych, przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

§ 12 

Szczególne zasady zagospodarowania terenów  
wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturo-

wego 
1. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej: 

1) Strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego; 
2) Strefę „OW” obserwacji archeologicznej. 

2. W określonej na rysunku planu strefie „K” ochrony 
krajobrazu kulturowego obowiązują następujące usta-
lenia: nowe inwestycje należy uzgadniać z Dolnoślą-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we 
Wrocławiu.  

3. W określonej na rysunku planu strefie „OW” obserwa-
cji archeologicznej, obowiązują następujące ustalenia: 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie 

zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze należy 
uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków w zakresie prac ziemnych; 

2) Obowiązuje wymóg zapewnienia stałego inwestor-
skiego nadzoru archeologicznego podczas robót 
ziemnych wykonywanego przez uprawnionego ar-
cheologa na koszt inwestora i za zezwoleniem 
konserwatorskim Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne i 
wykopaliskowe. Szczegółowy tryb postępowania 
określi Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Za-
bytków na etapie uzgodnienia projektu. 

4. Na rysunku planu oznaczono lokalizację poniższych 
stanowisk archeologicznych:  
1) 3 – stan. nr 3/42/78-29 AZP, 
2) 4 – stan. nr 4/43/78-29 AZP, 
3) 5 – stan. nr 5/44/78-29 AZP, 
4) 6 – stan. nr 6/45/78-29 AZP. 

5. W obrębie stanowisk archeologicznych znajdujących 
się na terenie objętym planem obowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie 

zamierzenia inwestycyjne na obszarze stanowisk 
archeologicznych i w bezpośrednim ich sąsiedz-
twie należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, zaś ewentualne 
prace ziemne mogą być wykonywane jedynie po 
przeprowadzeniu ratowniczych badań archeolo-
gicznych za zezwoleniem konserwatorskim na 
prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Powyższe zezwolenie konserwatorskie należy uzy-
skać przed wydaniem pozwolenia na budowę; 

2) Ratownicze badania archeologiczne finansuje in-
westor; 

3) Obszary stanowisk archeologicznych określonych 
na rysunku planu wyłącza się spod zalesienia; 

4) Zalesianie obszarów położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie stanowisk archeologicznych wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia ich granic z Dolno-
śląskim Wojewódzkim Konserwatora Zabytków. 

6. Dla pozostałego obszaru (nieobjętego strefą „OW” 
ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicz-
nej i bez rozpoznanych w ramach AZP stanowisk ar-
cheologicznych) obowiązują następujące ustalenia: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powia-

domienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakoń-
czenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedze-
niem, celem zorganizowania inspekcji prowadzo-
nych prac.  

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów ar-
cheologicznych zostaną podjęte ratownicze bada-
nia wykopaliskowe. 

7. Na obszarze objętym planem występują obiekty wpi-
sane do wykazu zabytków architektury i budownictwa: 
domy mieszkalne nr: 23, 24. 

8. Wszelkie prace modernizacyjne związane z przebu-
dową, rozbudową, nadbudową i remontem budynków, 
wpisanych do wykazu zabytków architektury  
i budownictwa należy prowadzić w porozumieniu  
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków we Wrocławiu. 

R O Z D Z I A Ł  V 

PRZEPISY KOŃCOWE 
§ 13 

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 
30%. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długo-
łęka. 

§ 15 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JACEK WIERZBICKI 

 

Załącznik graficzny do uchwały Ra-
dy Gminy Długołęka z dnia 8 listo-
pada 2004 r. (poz. 104) 
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105 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 8 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla obrębu wsi Kamień 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr 
XLIX/458/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu wsi Kamień, Rada Gminy Długołęka uchwala, co 
następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł  I 

PRZEPISY OGÓLNE 
§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi Kamień w gminie Długołęka – 
zwany dalej MPZP OBRĘB KAMIEŃ, którego obowiązu-
jące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenów zostają wyrażone  
w postaci: 
1) rysunku planu w skali 1:5000 stanowiącego załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały obowiązującego w za-
kresie: granicy obszaru objętego planem, przezna-
czenia terenów, linii rozgraniczających tereny o róż-
nych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny 
komunikacji, granicy obszaru zorganizowanej działal-
ności inwestycyjnej, granic stref ochrony konserwator-
skiej, lokalizacji stanowisk roślin i zwierząt chronio-
nych, lokalizacji drzew pomnikowych, stref bezpie-
czeństwa od linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 
kV oraz stref od gazociągu wysokiego ciśnienia; 

2) zasad zagospodarowania terenów określonych  
w rozdziale II niniejszej uchwały; 

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
określonych w rozdziale III niniejszej uchwały; 

4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały  
mowa o:  
1) planie – należy przez to rozumieć MPZP OBRĘB 

KAMIEŃ, o którym mowa w § 1 uchwały; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 

planu w skali 1:5000 z oznaczeniami graficznymi 
określonymi w legendzie, stanowiący załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały;  

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami gra-
ficznymi określonymi w legendzie; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię pod budynkami wraz ze wszystkimi po-

wierzchniami utwardzonymi nieprzepuszczającymi 
wód opadowych; 

5) budynkach pomocniczych – należy przez to rozu-
mieć garaże oraz budynki gospodarcze; 

6) inwestycjach uciążliwych – należy przez to rozu-
mieć inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko w rozu-
mieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 

R O Z D Z I A Ł  II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
§ 3 

Zasady ogólne 
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

następującymi symbolami identyfikacyjnymi: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz zabudowy zagrodowej, 
2) M/ZP – tereny zabudowy mieszkaniowej w obrę-

bie parku zabytkowego, 
3) USR/ZP – tereny usług sportu i rekreacji w obrę-

bie parku zabytkowego, 
4) UK/ZP – tereny usług kultury w obrębie parku 

zabytkowego, 
5) U/P– tereny aktywności gospodarczej z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
6) P/U – tereny aktywności gospodarczej z dopusz-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
7) EE – tereny urządzeń infrastruktury technicznej 

związanych z zaopatrzeniem w energię elek-
tryczną, 

8) NU – tereny urządzeń infrastruktury technicznej 
związanych ze składowaniem i unieszkodliwia-
niem odpadów, 

9) ZP – tereny zieleni parkowej – park zabytkowy, 
10) ZN – tereny zieleni nieurządzonej na gruntach 

rolnych, 
11) RP – tereny gruntów rolnych, 
12) RP/ZP – tereny gruntów rolnych w obrębie parku 

zabytkowego, 
13) RL – tereny lasów, gruntów leśnych oraz obszary 

do zalesienia, 
14) WP – tereny wód otwartych płynących, 
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15) KG, KZ, KL, KD, KPJ, KPJ/ZP – tereny komuni-
kacji drogowej. 

2. W granicach planu obowiązują następujące ustalenia 
ogólne dotyczące zasad zagospodarowania terenów:  

1) W celu zapewnienia możliwości prowadzenia 
prac konserwacyjnych, przy ciekach wodnych  
i rowach melioracyjnych wprowadza się pasy 
wolne od zainwestowania o szerokości 4 m (od 
górnej krawędzi rowu) po obu stronach cieków; 

2) Obowiązuje strefa ochronna lasu w odległości 10 
m od ściany lasu, w granicach której wyklucza 
się lokalizację zabudowy;  

3) Obowiązują strefy bezpieczeństwa od planowa-
nych napowietrznych linii elektroenergetycznych 
400 kV i 110 kV, stanowiące proponowany ob-
szar ograniczonego użytkowania: 
a) od napowietrznej linii elektroenergetycznej 

400 kV, o szerokości 90 m (granice w odle-
głości 45 m od osi linii w obu kierunkach), 

b) od napowietrznej linii elektroenergetycznej 
110 kV, o szerokości 30 m (granice w odle-
głości 15 m od osi linii w obu kierunkach); 

4) Do czasu skablowania napowietrznych linii elek-
troenergetycznych średniego napięcia obowiązu-
je wolna od zabudowy strefa bezpieczeństwa o 
szerokości 10 m (granice w odległości 5 m od osi 
linii w obu kierunkach), stanowiąca proponowany 
obszar ograniczonego użytkowania; 

5) W strefach bezpieczeństwa od napowietrznych 
linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz 
wprowadzania dolesień; 

6) Obowiązują strefy od gazociągu przesyłowego 
wysokiego ciśnienia DN 500 – 8,4 MPa: 
a) strefa kontrolowana o szerokości 8 m  

(po 4 m od osi gazociągu), 
b) strefa ochronna o szerokości 30 m  

(po 15 m od osi gazociągu); 
7) Strefa kontrolowana od gazociągu przesyłowego 

w/c stanowi obszar, w granicach którego operator 
sieci uprawniony jest do zapobiegania działalno-
ści mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i 
prawidłową eksploatacje gazociągów; 

8) W granicach strefy kontrolowanej od gazociągu 
w/c (w odległości 4 m od gazociągu) ustala się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,  
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
c) zakaz sadzenia drzew i krzewów, 
d) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-

grozić trwałości gazociągu podczas jego eks-
ploatacji; 

9) W granicach strefy ochronnej od gazociągu w/c 
(w odległości 15 m od gazociągu) ustala się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,  
b) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej po uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę gazociągu, 

c) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
grozić trwałości gazociągu podczas jego eks-
ploatacji; 

10) Ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą 
gazociągu lokalizacji obiektów w granicach strefy 
ochronnej i ochronnej od gazociągu, przed wy-
daniem pozwolenia na budowę; 

11) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach 
zdrenowanych wprowadza się obowiązek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych 
uzgodnieniach z właściwym organem ds. melio-
racji); 

12) Odprowadzenie wód opadowych do rowów melio-
racyjnych oraz wszelkie kolizje z urządzeniami 
wodno-melioracyjnymi, wymagają uzyskania 
zgody ich właścicieli; 

13) Na etapie realizacji oraz modernizacji dróg, ulic i 
ciągów pieszo-jezdnych, w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach związanych z wystąpie-
niem przeszkód terenowych, za zgodą zarządcy 
drogi, dopuszcza się przesunięcie linii rozgrani-
czających terenów komunikacji drogowej mak-
symalnie o 5 m, z zachowaniem szerokości w li-
niach rozgraniczających ustalonych  
w § 5 niniejszej uchwały; 

14) Szerokości dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych w 
liniach rozgraniczających nie mogą być mniejsze 
niż wynika to z ustaleń planu oraz aktualnego 
podziału ewidencyjnego; 

15) Obowiązuje zakaz lokalizowania nowych wjaz-
dów na działki z dróg klasy „Z” – zbiorczych; 

16) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych 
części budynków istniejących położonych  
w obrębie obszarów zainwestowanych obowiązu-
ją nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 
a) min. 14,0 m od osi jezdni ulic klasy „Z” – 

zbiorczych, 
b) min. 10,0 m od osi jezdni ulic klasy „L” – lo-

kalnych, 
c) min. 9,0 m od osi jezdni ulic klasy „D” – do-

jazdowych, 
ale nie mniejszej niż 4 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji; 

17) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych 
części budynków istniejących położonych  
w obrębie obszarów niezainwestowanych (otwar-
tych) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości: 
a) min. 23,5 m od osi jezdni drogi klasy „Z” – 

zbiorczej, 
b) min. 18,5 m od osi jezdni dróg klasy „L” – lo-

kalnych i klasy „D” – dojazdowych; 
18) Nieokreślone na rysunku planu dojazdy do pól, 

dojazdy gospodarcze oraz dojazdy do działek 
powstałych w wyniku podziału, stanowiące drogi 
wewnętrzne, mogą być przekształcone  
w komunikację publiczną; 

19) Za zgodne z planem uznaje się lokalizację w li-
niach rozgraniczających dróg i ulic towarzyszą-
cych obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek 
rowerowych lub ścieżek pieszo-rowe-rowych oraz 
niezbędnych urządzeń technicznych związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

20) W obrębie skrzyżowań dróg i ulic, w miejscach 
określonych na rysunku planu, obowiązują na-
rożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach: 
a) 10 m x 10 m – na skrzyżowaniach z drogami i 

ulicami klasy „Z”, 
b) 5 m x 5 m – na skrzyżowaniach z drogami  

i ulicami klasy „L” i „D”; 
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21) Inwestor winien zapewnić niezbędną ilość miejsc 
postojowych na terenie własnym; 

22) Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie oraz 
przekształcenie w kanalizację deszczową rowów 
znajdujących się w liniach rozgraniczających 
dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych (po uzyskaniu 
pozytywnego uzgodnienia od zarządcy cieku); 

23) Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w li-
niach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pie-
szo-jezdnych sieci uzbrojenia technicznego; 

24) Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie 
(maksymalnie o 10,0 m) linii rozgraniczającej 
pomiędzy terenami zainwestowania wsi (MN)  
a terenami gruntów rolnych (RP) wyłącznie  
w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych ko-
niecznością lokalizacji obiektu budowlanego, któ-
rego rozmiary uzasadniają taką potrzebę; 

25) Określone w § 4 uchwały ustalenia dotyczące ką-
ta nachylenia połaci dachowych odnoszą się do 
głównych połaci dachowych w nowych budyn-
kach oraz rozbudowywanych częściach budyn-
ków istniejących i obowiązują na co najmniej 
60% powierzchni rzutu całego budynku w obrysie 
ścian zewnętrznych. Pozostałe 40% powierzchni 
rzutu budynku może być przekryte w inny spo-
sób, bez zachowania określonego kąta nachyle-
nia. Ustalenia dotyczące kąta nachylenia połaci 
dachowych nie dotyczą również budynków po-
mocniczych oraz rozbudowywanych części ist-
niejących budynków o kątach nachylenia dachów 
niezgodnych z określonymi w uchwale;  

26) Za zgodne z planem uznaje się prowadzenie 
działalności w zakresie agroturystyki na terenach 
zabudowy związanych z działalnością rolniczą (z 
wyłączeniem terenów RP/ZP oraz  
RP 2); 

27) Za zgodne z planem uznaje się zalesienie grun-
tów rolnych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem RP; 

28) Za zgodne z planem uznaje się przeznaczenie 
gruntów rolnych dla celów związanych z prowa-
dzeniem produkcji rybackiej. 

§ 4 

Przeznaczenie terenów,  lokalne warunki, zasady  
i standardy kształtowania zabudowy i urządzania  

terenu 
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem MN, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa;  
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej, 

b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wyklucze-
niem lokalizacji nowych obiektów hodowlanych 
o obsadzie powyżej 4 DJP, 

c) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej 
wraz z istniejącymi obiektami hodowlanymi; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, do dwóch mieszkań w jednym budyn-
ku, 

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

c) lokalizację usług nieuciążliwych, 
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i 

gabarytami do historycznej zabudowy wsi, 
b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte dachówką 

ceramiczną lub innym materiałem imitującym 
dachówkę, dopuszcza się mansardy, 

c) wysokość nowych budynków maksymalnie dwie 
kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użyt-
kowe), jednak nie więcej niż 10 m liczone od 
naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy da-
chu, 

d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 30% powierzchni działki. 

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane: 
przy wydzielaniu nowych działek budowlanych do-
celowa powierzchnia działki mieszkaniowej po-
wstałej na skutek podziału = min. 900 m2. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem M/ZP, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkanio-

wa w obrębie parku zabytkowego;  
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

utrzymanie i modernizację istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) lokalizację niezbędnych urządzeń i sieci infra-

struktury technicznej, 
b) lokalizację usług nieuciążliwych w obiektach 

istniejących, 
c) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: wszelkie 
działania należy prowadzić w uzgodnieniu z Dol-
nośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków we Wrocławiu. 

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem USR/ZP, dla którego obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: usługi sportu i rekreacji 

w obrębie parku zabytkowego; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) wykorzystywanie terenów do celów sportu i re-
kreacji, 

b) lokalizację obiektów usług kultury – świetlica, 
c) lokalizację urządzeń oraz obiektów sportowych 

i rekreacyjnych; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  

a) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenów:  

a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i 
gabarytami do historycznej zabudowy wsi, 

b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte dachówką 
ceramiczną lub innym materiałem imitującym 
dachówkę, dopuszcza się mansardy, 
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c) wysokość nowych budynków maksymalnie dwie 
kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użyt-
kowe), jednak nie więcej niż 10 m liczone od 
naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy da-
chu, 

d) wszelkie działania należy prowadzić w uzgod-
nieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków we Wrocławiu. 

4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem UK/ZP, dla którego obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: usługi kultury w obrę-

bie parku zabytkowego; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację obiektów sakralnych; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokaliza-

cję urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: działalność 

inwestycyjna wymaga uzgodnienia z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wro-
cławiu. 

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem U/P 1, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodar-

cza z wykluczeniem inwestycji uciążliwych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację obiektów działalności gospodarczej  
o charakterze usługowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację obiektów produkcyjnych z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
b) lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkanio-

wej, 
c) lokalizację towarzyszących obiektów pomocni-

czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: 

a) architektura obiektów winna nawiązywać skalą i 
charakterem otaczającego krajobrazu, 

b) dachy nowych budynków dwu- lub czterospa-
dowe kryte dachówką ceramiczną lub innym 
materiałem imitującym dachówkę, dopuszcza 
się mansardy, 

c) wysokość nowych budynków maksymalnie 10 
m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do 
kalenicy dachu, 

d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 50% powierzchni działki. 

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem U/P 2, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodar-

cza z wykluczeniem inwestycji uciążliwych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację obiektów działalności gospodarczej  
o charakterze usługowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację obiektów produkcyjnych z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwych, 

b) lokalizację towarzyszących obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: 

a) architektura obiektów winna nawiązywać skalą i 
charakterem otaczającego krajobrazu, 

b) dachy nowych budynków dwu- lub czterospa-
dowe kryte dachówką ceramiczną lub innym 
materiałem imitującym dachówkę, dopuszcza 
się mansardy, 

c) wysokość nowych budynków maksymalnie 12 
m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do 
kalenicy dachu, 

d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 50% powierzchni działki. 

7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem P/U, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodar-

cza z dopuszczeniem inwestycji uciążliwych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację obiektów działalności gospodarczej 
o charakterze przemysłowym, 

b) lokalizację obiektów działalności gospodarczej 
o charakterze usługowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację towarzyszących obiektów pomocni-

czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: 

a) obowiązuje zakaz lokalizacji towarzyszącej 
funkcji mieszkaniowej, 

b) wysokość obiektów usługowych maksymalnie 
10 m, 

c) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 50% powierzchni działki. 

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem EE, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenów: urządzenia infrastruk-

tury technicznej związane z zaopatrzeniem  
w energię elektryczną; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  
a) lokalizacją urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej związanych z zaopatrzeniem  
w energię elektryczną; 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
c) uściślenie orientacyjnej lokalizacji terenu na 

etapie jego wydzielenia lub na etapie projektu 
inwestycji. 

9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem NU, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruktu-

ry technicznej związane ze składowaniem  
i unieszkodliwianiem odpadów; 

2) Za zgodne z planem uznaje się:  
a) lokalizację wysypiska śmieci, 
b) lokalizację obiektów związanych z recyklingiem 

odpadów, 
c) lokalizację niezbędnych obiektów towarzyszą-

cych, 
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d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 
10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZP, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zieleń parkowa – park 

zabytkowy; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

zachowanie istniejącego parku; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokali-

zację obiektów małej architektury parkowo- 
-ogrodowej oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: działal-
ność inwestycyjna wymaga uzgodnienia z Dolno-
śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
we Wrocławiu. 

11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZN, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zieleń nieurządzona 

na gruntach rolnych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
obiektów budowlanych; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i 

rekreacji, 
b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, 
c) przekształcenie w zieleń urządzoną – park 

wiejski. 
12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych 
oraz innych obiektów związanych z produkcją 
rolniczą;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-

nych urządzeń mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
c) lokalizację obiektów związanych z oczysz-

czaniem ścieków. 
13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudowy 
zagrodowej;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację obiektów hodowlanych, 
b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do 

pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-
nych urządzeń mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
e) lokalizację obiektów związanych z oczysz-

czaniem ścieków. 
14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP 3, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
obiektów hodowlanych oraz służących przetwór-
stwu rolno-spożywczemu;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację zabudowy zagrodowej, 
b) lokalizację urządzeń melioracyjnych, drenażu 

oraz innych urządzeń mających na celu od-
prowadzenie wód opadowych, 

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

d) lokalizację obiektów związanych z oczysz-
czaniem ścieków; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) zabudowa powinna nawiązywać formą i gaba-

rytami do historycznej zabudowy wsi, 
b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte dachów-

ką ceramiczną lub innym materiałem imitują-
cym dachówkę, dopuszcza się mansardy, 

c) wysokość nowych budynków maksymalnie 
dwie kondygnacje (w tym jedna jako podda-
sze użytkowe), jednak nie więcej niż 10 m li-
czone od naturalnej powierzchni gruntu do ka-
lenicy dachu. 

15. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem RP/ZP, dla którego obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne w obrę-

bie parku zabytkowego; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych 
oraz innych obiektów budowlanych;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację urządzeń melioracyjnych, drenażu 

oraz innych urządzeń mających na celu sku-
teczne odprowadzenie wód opadowych, 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej 
oraz urządzeń związanych z ochroną prze-
ciwpowodziową, 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: wszelkie 
działania związane z realizacją urządzeń infra-
struktury należy prowadzić w uzgodnieniu  
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków we Wrocławiu. 

16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RL, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenów: lasy, grunty leśne 

oraz obszary do zalesienia; 
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2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  
a) wykorzystywanie terenów dla celów prowa-

dzenia gospodarki leśnej, 
b) lokalizację obiektów związanych z prowadze-

niem gospodarki leśnej, 
c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

17. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem WP, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenów: wody otwarte płyną-

ce; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się 

ponadto: 
a) przekraczanie cieków sieciami infrastruktury 

technicznej oraz drogowej,  
b) lokalizację urządzeń służących regulacji cie-

ków oraz związanych z ochroną przeciwpo-
wodziową. 

§ 5 

Przeznaczenie oraz zasady i standardy urządzania  
terenów komunikacji 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KG, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – droga kl. „G” – główna (poza ob-
szarami zainwestowanymi);  

2) Za zgodne z wiodącą funkcją uznaje się: 
a) lokalizację drogi kl. „G” – głównej; 
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich związanych z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu; 

3) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających min. 45 m. 

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KZ 1, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – droga kl. „Z” – zbiorcza (poza ob-
szarami zainwestowanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

min. 20 m, 
b) szerokość jezdni nie mniejsza niż 6,5 m. 

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KZ 2, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – ulica kl. „Z” – zbiorcza (w obsza-
rach zainwestowanych); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

min. 20 m, 
b) szerokość jezdni nie mniejsza niż 6,5 m, 
c) obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostron-

nego chodnika. 
4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KL 1, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 

1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 
drogowa – droga kl. „L” – lokalna (poza obsza-
rami zainwestowanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających min. 15 m. 

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KL 2, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – ulica kl. „L” – lokalna (w obszarach 
zainwestowanych); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

min. 12 m; 
b) obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostron-

nego chodnika. 
6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KD 1, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – droga kl. „D” dojazdowa (poza ob-
szarami zainwestowanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających min. 12 m. 

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KD 2, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – ulica kl. „D” dojazdowa (w obsza-
rach zainwestowanych); 

2) Zasady i standardy urządzania terenów:  
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

min. 10 m, 
b) zaleca się lokalizację co najmniej jednostron-

nego chodnika. 
8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KPJ, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja drogowa – 

ciąg pieszo-jezdny; 
2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 

ciągów w liniach rozgraniczających nie mniej niż 5 
m. 

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KPJ/ZP, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja drogowa – 

ciąg pieszo-jezdny w obrębie parku zabytkowego; 
2) Zasady i standardy urządzania terenów: szerokość 

ciągu w liniach rozgraniczających nie mniej niż 5 
m. 

§ 6 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania  
i użytkowania terenów 

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy 
sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, zgod-
ny z dotychczasowym. 

§ 7 
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Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych  
i zadań własnych gminy 

Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych 
oraz zadań własnych gminy uznaje się: 

1) Teren usług sportu i rekreacji w obrębie parku zabyt-
kowego – oznaczony na rysunku planu symbolem 
USR/ZP;  

2) Teren usług kultury w obrębie parku zabytkowego – 
oznaczone na rysunku planu symbolem UK/ZP; 

3) Tereny urządzeń infrastruktury technicznej – ozna-
czone na rysunku planu symbolami: EE, NU; 

4) Tereny zieleni parkowej – oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZP; 

5) Tereny komunikacji – oznaczone na rysunku planu 
symbolami: KG, KZ, KL i KD. 

§ 8 

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
tech- 
 nicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowa-
nych 
1. Na rysunku planu wyznaczono obszary zorganizowa-

nej działalności inwestycyjnej polegającej na: 
1) kompleksowym uzbrojeniu przez inwestora co 

najmniej w energię elektryczną, wodę i kanaliza-
cję, całego obszaru poprzedzającym inwestowa-
nie; 

2) podziale terenu na działki budowlane zgodnie  
z koncepcją zagospodarowania sporządzoną dla 
całego terenu. 

2. W terenach zorganizowanej działalności inwestycyjnej 
obowiązuje realizacja osiedli wg następujących za-
sad: 
1) zabudowa jednorodzinna rozproszona na dział-

kach min. 2000 m2, 
2) min. 10% powierzchni terenu winna stanowić zie-

leń wysoka urządzona, 
3) min. 10% powierzchni terenu winny stanowić usłu-

gi dla mieszkańców w tym: oświata, zdrowie,  
4) min. 1 ha winien zostać przeznaczony na tereny 

usług różnych w tym: handel, gastronomia, 
5) min. 1 ha winien zostać przeznaczony na tereny 

urządzeń sportu i rekreacji. 
3. W obszarze objętym planem nie występują obszary 

zdegradowane wymagające przekształceń oraz ob-
szary wymagające rehabilitacji istniejącej zabudowy 
lub infrastruktury technicznej. 

R O Z D Z I A Ł  III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

§ 9 

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca 
się uzbrojenie działek poprzedzające realizację za-
budowy. 

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zosta-
ły zaprojektowane kompleksowo i przebiegały w li-
niach rozgraniczających terenów komunikacji dro-
gowej, po uzyskaniu zgody zarządzającego drogą. 

3. Urządzenia techniczne, dla których nie przewidziano 
wydzielonych terenów, i które nie będą mogły być 

realizowane w liniach rozgraniczających terenów 
komunikacji, mogą być realizowane w granicach te-
renów publicznych oraz w granicach w własności 
prywatnych za zgodą ich właścicieli. 

4. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego,  
z wyjątkiem terenów związanych z aktywnością go-
spodarczą, w których dopuszcza się także ujęcia in-
dywidualne. W terenach niezwiązanych  
z aktywnością gospodarczą dopuszcza się zaopa-
trzenie z ujęć indywidualnych do czasu realizacji 
wodociągu. 

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z wa-
runkami określonymi przez Zakład Energetyczny. W 
granicach obszaru objętego planem dopuszcza się 
lokalizację stacji transformatorowych. 

6. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na 
energię elektryczną dla zasilania obiektów, stacje 
transformatorowe należy lokalizować na terenach 
własnych inwestorów. 

7. Docelowo zaleca się skablowanie i przełożenie na 
tereny położone w liniach rozgraniczających komu-
nikacji istniejących napowietrznych linii energetycz-
nych, biegnących przez obszary zainwestowane. 

8. W przypadku kolizji istniejących linii napowietrznych 
z planowana zabudową należy zaprojektować ich 
przebudowę na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci. 

9. Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się 
gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektrycz-
ną i inne paliwa ekologiczne. 

10. Odprowadzenie wód opadowych: do studni chłonnej 
na własnej działce, poprzez rozprowadzenie drena-
żem lub poprzez wykorzystanie istniejących rowów 
odwadniających.  

11. Wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych 
za zgodą ich właścicieli winno być poprzedzone 
analizą przepustowości rowów. 

12. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych  
i poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpadów 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowa-
ny wywóz na gminne wysypisko odpadów komunal-
nych. 

13. Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi należy 
prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi. 

14. Dopuszcza się lokalizację jednego masztu telefonii 
bezprzewodowej z uwzględnieniem przepisów za-
wartych w § 11 ust. 5. 

15. Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów 
we własnym zakresie. 

§ 10 

Tereny, na których przewiduje się stosowanie sys-
temów indywidualnych  lub  grupowych  oczyszcza-

nia ścieków 
1. Dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

w granicach opracowania docelowo przewiduje się 
system odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanali-
zacji zakończonej oczyszczalnią ścieków.  

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopusz-
cza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nie-
czystości do oczyszczalni ścieków. 
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3. Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wysoko-
sprawne oczyszczalnie ścieków. 

R O Z D Z I A Ł  IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
§ 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrod-
niczego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawi-
dłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legających  
                                ochronie 
1. W granicach obszaru objętego planem wyklucza się 

możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych 
oraz gleby nieoczyszczonych ścieków bytowych. 

2. Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód pod-
ziemnych i gleby substancjami powstającymi  
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi powinny być utwardzone i 
skanalizowane, a wody opadowe powinny być przed 
odprowadzeniem oczyszczone. 

4. Rozwiązania techniczne i technologiczne w terenach 
U/P i P/U winny zapewniać nieprzekraczanie standar-
dów emisyjnych poza granice terenów istniejących lub 
planowanych inwestycji. 

5. Lokalizację masztu telefonii bezprzewodowej dopusz-
cza się wyłącznie w terenach RP, w odległości nie 
mniejszej niż 200 m od granicy terenów MN.  

6. Określone na rysunku planu strefy bezpieczeństwa od 
napowietrznych linii elektroenergetycznych  
400 kV i 110 kV stanowią proponowany obszar ogra-
niczonego użytkowania. 

7. Na rysunku planu oznaczono obiekty cenne przyrod-
niczo: 
1) orientacyjną lokalizację stanowisk roślin chronio-

nych, 
2) orientacyjną lokalizację stanowisk zwierząt chro-

nionych, 
3) orientacyjną lokalizację drzew pomnikowych. 

8. Ustala się bezwzględną ochronę: stanowisk roślin 
chronionych, stanowisk zwierząt chronionych oraz 
drzew pomnikowych na obszarze ich występowania. 

9. Wydanie decyzji sprawie planowanego przedsięwzię-
cia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 
wymaga, stosownie do obowiązujących przepisów 
prawnych, przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko. 

§ 12 

Szczególne zasady zagospodarowania terenów  
wynikające z potrzeb ochrony środowiska  

kulturowego 
1. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej: 

1) Strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego; 
2) Strefę „OW” obserwacji archeologicznej. 

2. W określonej na rysunku planu strefie „K” ochrony 
krajobrazu kulturowego obowiązują następujące usta-
lenia: 

1) Nowa zabudowa winna być dostosowana do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie roz-
planowania, skali i bryły przy założeniu harmonij-
nego współistnienia elementów kompozycji histo-
rycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicz-
nej; 

2) Nowe inwestycje należy uzgadniać z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wro-
cławiu.  

3. W określonej na rysunku planu strefie „OW” obserwa-
cji archeologicznej, obowiązują następujące ustalenia: 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie 

zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze należy 
uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków w zakresie prac ziemnych; 

2) Obowiązuje wymóg zapewnienia stałego inwestor-
skiego nadzoru archeologicznego podczas robót 
ziemnych wykonywanego przez uprawnionego ar-
cheologa na koszt inwestora i za zezwoleniem 
konserwatorskim Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne i 
wykopaliskowe. Szczegółowy tryb postępowania 
określi Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Za-
bytków na etapie uzgodnienia projektu. 

4. Dla pozostałego obszaru (nieobjętego strefą „OW” 
ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicz-
nej i bez rozpoznanych w ramach AZP stanowisk ar-
cheologicznych) obowiązują następujące ustalenia: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powia-

domienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakoń-
czenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedze-
niem, celem zorganizowania inspekcji prowadzo-
nych prac.  

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów ar-
cheologicznych zostaną podjęte ratownicze bada-
nia wykopaliskowe. 

5. Na obszarze objętym planem występują obiekty wpi-
sane do wykazu zabytków architektury i budownictwa: 
1) Pałac z parkiem i folwarkiem: 

a) pałac, 
b) wozownia parowa, 
c) kaplica grobowa w parku pałacowym, 

2) Domy mieszkalne nr: 20, 24, 41. 
6. Wszelkie prace modernizacyjne związane z przebu-

dową, rozbudową, nadbudową i remontem budynków, 
wpisanych do wykazu zabytków architektury  
i budownictwa należy prowadzić w porozumieniu  
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków we Wrocławiu. 

R O Z D Z I A Ł  V 

PRZEPISY KOŃCOWE 
§ 13 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla drogi wojewódzkiej na terenie gminy Dłu-
gołęka – MPZP DŁUGOŁĘKA DROGA WOJEWÓDZKA, 
uchwalonego dnia 29 sierpnia  
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2003 r., Uchwałą nr X/187/2003 Rady Gminy Długołęka, 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego Nr 205 poz. 2909 z dnia 30.10.2003r., 
tracą swą ważność. 

§ 14 

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36  
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  
w wysokości 30%. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długo-
łęka. 

§ 16 

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

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JACEK WIERZBICKI 
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Załącznik graficzny do uchwały Ra-
dy Gminy Długołęka z dnia 8 listo-
pada 2004 r. (poz. 105) 
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106 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA  

z dnia 8 listopada 2005 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla obrębu wsi Piecowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XLIX/467/2002 Ra-
dy Gminy Długołęka z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu wsi Piecowice, Rada Gminy Długołęka uchwala, co 
następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

PRZEPISY OGÓLNE 
§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi Piecowice w gminie Długołęka 
– zwany dalej MPZP OBRĘB PIECOWICE, którego 
obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenów zostają wyrażone 
w postaci: 
1) rysunku planu w skali 1:5000 stanowiącego załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały obowiązującego w za-
kresie: granicy obszaru objętego planem, przezna-
czenia terenów, linii rozgraniczających tereny o róż-
nych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny 
komunikacji, granicy strefy ochrony konserwatorskiej, 
lokalizacji stanowisk archeologicznych, lokalizacji 
stanowisk zwierząt chronionych, granic stref bezpie-
czeństwa od linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 
kV oraz stref od gazociągów wysokiego ciśnienia; 

2) zasad zagospodarowania terenów określonych  
w rozdziale II niniejszej uchwały; 

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
określonych w rozdziale III niniejszej uchwały; 

4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały  
mowa o:  
1) planie – należy przez to rozumieć MPZP OBRĘB 

PIECOWICE, o którym mowa w § 1 uchwały; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 

planu w skali 1:5000 z oznaczeniami graficznymi 
określonymi w legendzie, stanowiący załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały;  

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami gra-
ficznymi określonymi w legendzie; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię pod budynkami wraz ze wszystkimi po-
wierzchniami utwardzonymi nieprzepuszczającymi 
wód opadowych; 

5) budynkach pomocniczych – należy przez to rozu-
mieć garaże oraz budynki gospodarcze; 

6) inwestycjach uciążliwych – należy przez to rozu-
mieć inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko w rozu-
mieniu przepisów ustawy – Prawo ochrony środowi-
ska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 

R o z d z i a ł   II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
§ 3 

Zasady ogólne 
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

następującymi symbolami identyfikacyjnymi: 
1) M – tereny zabudowy mieszkaniowej, 
2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz zabudowy zagrodowej, 
3) USR – tereny usług sportu i rekreacji, 
4) U – tereny usług publicznych, 
5) UK – tereny usług kultury, 
6) U/P– tereny aktywności gospodarczej z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
7) P/U– tereny aktywności gospodarczej z dopusz-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
8) PRP – tereny ośrodków obsługi i produkcji rolni-

czej, 
9) EE – tereny urządzeń infrastruktury technicznej 

związanych z zaopatrzeniem w energię elek-
tryczną, 

10) EG – tereny urządzeń infrastruktury technicznej 
związanych z zaopatrzeniem w gaz, 

11) NU – tereny urządzeń infrastruktury technicznej 
związanych ze składowaniem i unieszkodliwia-
niem odpadów, 

12) WZ – tereny urządzeń infrastruktury technicznej 
związanych z zaopatrzeniem w wodę, 

13) RP – tereny gruntów rolnych, 
14) RL – tereny lasów, gruntów leśnych oraz obszary 

do zalesienia, 
15) WS – tereny wód stojących, 
16) KW, KG, KZ, KD, KPJ – tereny komunikacji dro-

gowej. 
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2. W granicach planu obowiązują następujące ustalenia 
ogólne, dotyczące zasad zagospodarowania terenów: 

1) W celu zapewnienia możliwości prowadzenia 
prac konserwacyjnych, przy ciekach wodnych  
i rowach melioracyjnych wprowadza się pasy 
wolne od zainwestowania o szerokości 4,0 m (od 
górnej krawędzi rowu) po obu stronach cieków; 

2) Obowiązuje strefa ochronna lasu w odległości 
10,0 m od ściany lasu, w granicach której wyklu-
cza się lokalizację zabudowy; 

3) Obowiązują strefy bezpieczeństwa od napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV  
i 110 kV, stanowiące proponowany obszar ogra-
niczonego użytkowania: 
a) od napowietrznej linii elektroenergetycznej  

400 kV, o szerokości 90,0 m (granice w odle-
głości 45,0 m od osi linii w obu kierunkach), 

b) od napowietrznej linii elektroenergetycznej  
110 kV, o szerokości 30,0 m (granice w odle-
głości 15,0 m od osi linii w obu kierunkach); 

4) Do czasu skablowania napowietrznych linii elek-
troenergetycznych średniego napięcia obowiązu-
je wolna od zabudowy strefa bezpieczeństwa o 
szerokości 10,0 m (tj. 5,0 m od osi linii w obu kie-
runkach), stanowiąca proponowany obszar ogra-
niczonego użytkowania; 

5) W strefach bezpieczeństwa od napowietrznych 
linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz 
wprowadzania dolesień; 

6) Obowiązują strefy od gazociągów wysokiego ci-
śnienia: 
a) strefa ochronna podstawowa od gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN 300, PN 6.3 MPa  
o szerokości 30,0 m (15,0 m od osi gazocią-
gu), 

b) strefa kontrolowana od gazociągu przesyło-
wego wysokiego ciśnienia DN 500, PN  
8.4 MPa o szerokości 8,0 m (4,0 m od osi ga-
zociągu), 

c) strefa ochronna od gazociągu przesyłowego 
wysokiego ciśnienia DN 500, PN 8.4 MPa  
o szerokości 30,0 m (15,0 m od osi gazo- 
-ciągu); 

7) Strefa ochronna podstawowa od gazociągu w/c 
DN 300, PN 6,3 MPa oraz strefa kontrolowana 
od gazociągu przesyłowego w/c DN 500, PN 8,4 
MPa stanowią obszary, w granicach których ope-
rator sieci uprawniony jest do zapobiegania dzia-
łalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwa-
łość i prawidłową eksploatacje gazociągów; 

8) W granicach strefy ochronnej podstawowej od 
gazociągu w/c DN 300 PN, 6,3 MPa (w odległo-
ści 15,0 m od osi gazociągu) ustala się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
c) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej po uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę gazociągu, 

d) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 2,0 
m od osi gazociągu, 

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
grozić trwałości gazociągu podczas jego eks-
ploatacji; 

9) W granicach strefy kontrolowanej od gazociągu 
w/c DN 500, 8,4 MPa (w odległości 4,0 m od osi 
gazociągu) ustala się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,  
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
c) zakaz sadzenia drzew i krzewów, 
d) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-

grozić trwałości gazociągu podczas jego eks-
ploatacji; 

10) W granicach strefy ochronnej od gazociągu w/c 
DN 500, 8,4 MPa (w odległości 15,0 m od osi 
gazociągu) ustala się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
b) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej po uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę gazociągu, 

c) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
grozić trwałości gazociągu podczas jego eks-
ploatacji; 

11) Ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą 
gazociągu lokalizacji obiektów w granicach stref 
ochronnych gazociągu, przed wydaniem pozwo-
lenia na budowę; 

12) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach 
zdrenowanych wprowadza się obowiązek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych 
uzgodnieniach z właściwym organem ds. melio-
racji); 

13) Odprowadzenie wód opadowych do rowów melio-
racyjnych oraz wszelkie kolizje z urządzeniami 
wodno-melioracyjnymi, wymagają uzyskania 
zgody ich właścicieli; 

14) Na etapie realizacji oraz modernizacji dróg, ulic i 
ciągów pieszo-jezdnych, w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach związanych z wystąpie-
niem przeszkód terenowych, za zgodą zarządcy 
drogi, dopuszcza się przesunięcie linii rozgrani-
czających terenów komunikacji drogowej mak-
symalnie o 5,0 m, z zachowaniem szerokości w 
liniach rozgraniczających ustalonych w § 5 ni-
niejszej uchwały; 

15) Szerokości dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych w 
liniach rozgraniczających nie mogą być mniejsze 
niż wynika to z ustaleń planu oraz aktualnego 
podziału ewidencyjnego; 

16) Obowiązuje zakaz lokalizowania nowych wjaz-
dów na działki z dróg klasy „Z” – zbiorczych; 

17) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych 
części budynków istniejących położonych w ob-
rębie obszarów zainwestowanych obowiązują 
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 
a) min. 14,0 m od osi jezdni ulic klasy „Z” – 

zbiorczych, 
b) min. 9,0 m od osi jezdni ulic klasy „D” – do-

jazdowych, ale nie mniejszej niż 4,0 m od linii 
rozgraniczających tereny komunikacji; 

18) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych 
części budynków istniejących położonych  
w obrębie obszarów niezainwestowanych (otwar-
tych) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości: min. 23,5 m od osi jezdni dróg 
klasy „Z” – zbiorczych, 
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19) Nieokreślone na rysunku planu dojazdy do pól, 
dojazdy gospodarcze oraz dojazdy do działek 
powstałych w wyniku podziału, stanowiące drogi 
wewnętrzne, mogą być przekształcone w komu-
nikację publiczną; 

20) Za zgodne z planem uznaje się lokalizację w li-
niach rozgraniczających dróg i ulic towarzyszą-
cych obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek 
rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz 
niezbędnych urządzeń technicznych związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

21) W obrębie skrzyżowań dróg i ulic, w miejscach 
określonych na rysunku planu, obowiązują na-
rożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach: 
a) 10,0 m x 10,0 m – na skrzyżowaniach  

z drogami i ulicą klasy „Z”, 
b) 5,0 m x 5,0 m – na skrzyżowaniach z drogami 

i ulicami klasy „D”; 
22) Inwestor winien zapewnić niezbędną ilość miejsc 

postojowych na terenie własnym; 
23) Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie oraz 

przekształcenie w kanalizację deszczową rowów 
znajdujących się w liniach rozgraniczających 
dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych (po uzyskaniu 
pozytywnego uzgodnienia od zarządcy cieku); 

24) Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w li-
niach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pie-
szo – jezdnych sieci uzbrojenia technicznego; 

25) Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie 
(maksymalnie o 10,0 m) linii rozgraniczającej 
pomiędzy terenami zainwestowania wsi (MN)  
a terenami gruntów rolnych (RP) wyłącznie w wy-
jątkowych wypadkach uzasadnionych konieczno-
ścią lokalizacji obiektu budowlanego, którego 
rozmiary uzasadniają taką potrzebę; 

26) Określone w § 4 uchwały ustalenia dotyczące ką-
ta nachylenia połaci dachowych odnoszą się do 
głównych połaci dachowych w nowych budyn-
kach oraz rozbudowywanych częściach budyn-
ków istniejących i obowiązują na co najmniej 60 
% powierzchni rzutu całego budynku w obrysie 
ścian zewnętrznych. Pozostałe 40% powierzchni 
rzutu budynku może być przekryte w inny spo-
sób, bez zachowania określonego kąta nachyle-
nia. Ustalenia dotyczące kąta nachylenia połaci 
dachowych nie dotyczą również budynków po-
mocniczych oraz rozbudowywanych części ist-
niejących budynków o kątach nachylenia dachów 
niezgodnych z określonymi w uchwale;  

27) Za zgodne z planem uznaje się prowadzenie 
działalności w zakresie agroturystyki na terenach 
zabudowy związanych z działalnością rolniczą (z 
wyłączeniem terenów RP 2); 

28) Za zgodne z planem uznaje się zalesienie grun-
tów rolnych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem RP; 

29) Za zgodne z planem uznaje się przeznaczenie 
gruntów rolnych dla celów związanych z prowa-
dzeniem produkcji rybackiej. 

§ 4 
Przeznaczenie terenów, lokalne warunki, zasady  

i standardy kształtowania zabudowy  
i urządzania terenu 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem M, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkanio-

wa;  
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej: wolno stojącej, bliźniaczej lub szere-
gowej, 

b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-

czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

b) lokalizację usług nieuciążliwych, 
c) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) maksymalna ilość mieszkań w budynku wielo-

rodzinnym =4, 
b) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i 

gabarytami do otaczającego krajobrazu, 
c) dachy dwu- lub wielospadowe o kątach nachy-

lenia 35º–45º, kryte dachówką ceramiczną lub 
innym materiałem imitującym dachówkę, 

d) wysokość budynków mieszkalnych maksymal-
nie dwie kondygnacje + poddasze użytkowe,  

e) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 65% powierzchni działki, 

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane: 
przy wydzielaniu nowych działek budowlanych do-
celowa powierzchnia działki mieszkaniowej w za-
budowie szeregowej powstałej na skutek podziału 
= min. 200 m2, bliźniaczej = min. 300 m2, wolno 
stojącej min. 500 m2. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej, 

b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wyklucze-
niem lokalizacji nowych obiektów hodowlanych 
o obsadzie powyżej 4 DJP, 

c) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej 
wraz z istniejącymi obiektami hodowlanymi; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, do dwóch mieszkań w jednym budyn-
ku, 

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

c) lokalizację usług nieuciążliwych, 
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i 

gabarytami do historycznej zabudowy wsi, 
b) dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych 

połaciach (kąt nachylenia 35º–45º), kryte da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem imi-
tującym dachówkę, 

c) wysokość budynków mieszkalnych maksymal-
nie dwie kondygnacje (w tym jedna jako podda-
sze użytkowe), jednak nie więcej niż  
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10 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu 
do kalenicy dachu, 

d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 30% powierzchni działki; 

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane: 
przy wydzielaniu nowych działek budowlanych do-
celowa powierzchnia działki mieszkaniowej po-
wstałej na skutek podziału = min. 700 m2. 

3. Wyznacza teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lem USR, dla którego obowiązują następujące ustale-
nia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: usługi sportu i rekre-

acji; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację obiektów i urządzeń sportu i rekreacji; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  

a) lokalizację towarzyszących obiektów pomocni-
czych, 

b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: wysokość 
obiektów maks. 1 kondygnacja, jednak nie więcej 
niż 6 m. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem U, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: usługi publiczne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację obiektów związanych z usługami: 
oświaty, wychowania, zdrowia, kultury, admini-
stracji, łączności i innych usług publicznych, 

b) lokalizację remizy straży pożarnej, 
c) lokalizację obiektów komercyjnych związanych 

z usługami handlu i gastronomii; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokaliza-

cję towarzyszących obiektów pomocniczych oraz 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) architektura obiektów winna nawiązywać skalą i 

charakterem do historycznej zabudowy oraz 
otaczającego krajobrazu, 

b) dachy nowych budynków dwu– lub wielospa-
dowe kryte dachówką ceramiczną lub innym 
materiałem imitującym dachówkę, 

c) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 40% powierzchni działki. 

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem UK, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: usługi kultury; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację obiektów usługowych o charakterze kul-
turowym np.: świetlicy, biblioteki, kościoła, kaplicy 
itp; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) lokalizację innych obiektów usług publicznych, 
b) lokalizację towarzyszących usług gastronomii, 
c) lokalizację towarzyszących obiektów pomocni-

czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i 

gabarytami do historycznej zabudowy wsi, 

b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte dachówką 
ceramiczną lub innym materiałem imitującym 
dachówkę, dopuszcza się mansardy, 

c) wysokość nowych budynków (z wyłączeniem 
obiektów sakralnych) maksymalnie jedna kon-
dygnacja, jednak nie więcej niż 10 m liczone od 
naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy da-
chu. 

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem U/P, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodar-

cza z wykluczeniem inwestycji uciążliwych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację obiektów działalności gospodarczej  
o charakterze usługowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację obiektów produkcyjnych z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
b) lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkanio-

wej, 
c) lokalizację towarzyszących obiektów pomocni-

czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: 

a) wysokość obiektów usługowych maksymalnie 
10 m, 

b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 50% powierzchni działki. 

7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem P/U, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodar-

cza z dopuszczeniem inwestycji uciążliwych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację obiektów działalności gospodarczej 
o charakterze przemysłowym, 

b) lokalizację obiektów działalności gospodarczej 
o charakterze usługowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację towarzyszących obiektów pomocni-

czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: 

a) obowiązuje zakaz lokalizacji towarzyszącej 
funkcji mieszkaniowej, 

b) wysokość obiektów usługowych maksymalnie 
10 m, 

c) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 50% powierzchni działki. 

8. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem PRP, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 

1) Funkcja wiodąca terenu: ośrodek obsługi i 
produkcji rolniczej; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 
lokalizację obiektów produkcyjnych, usługowych i 
magazynowych służących produkcji  
i obsłudze gospodarki rolnej, w tym hodowli zwie-
rzęcej; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację towarzyszących obiektów pomoc-

niczych oraz niezbędnych urządzeń  
i sieci infrastruktury technicznej, 
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b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz  
z niezbędną infrastrukturą, dojazdami oraz 
miejscami parkingowymi, 

c) lokalizację obiektów działalności gospodar-
czej o charakterze usługowym, 

d) lokalizację obiektów produkcyjnych nierolni-
czych z wykluczeniem inwestycji uciążliwych; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: wysokość 
obiektów maksymalnie 10 m. 

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem EE, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruk-

tury technicznej związane z zaopatrzeniem  
w energię elektryczną; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  
a) lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej związanych z zaopatrzeniem w 
energię elektryczną; 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
c) uściślenie orientacyjnej lokalizacji terenu na 

etapie jego wydzielenia lub na etapie projektu 
inwestycji. 

10. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem EG, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruk-

tury technicznej związane z zaopatrzeniem w 
gaz (węzeł redukcyjno – rozdzielczy Kieł-
czów); 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 
lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej związanych z zaopatrzeniem  
w gaz; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokali-
zację innych urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem NU, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruk-

tury technicznej związane ze składowaniem  
i unieszkodliwianiem odpadów; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  
a) lokalizację wysypiska śmieci, 
b) lokalizację niezbędnych obiektów towarzy-

szących, 
c) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej. 
12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem WZ, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruk-

tury technicznej związane z zaopatrzeniem  
w wodę; 

2) Za zgodne z planem uznaje się:  
a) modernizację i rozbudowę istniejących oraz 

budowę nowych urządzeń i obiektów infrastruk-
tury technicznej związanych z zaopatrzeniem w 
wodę, 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokaliza-

cję innych urządzeń i obiektów infrastruktury tech-
nicznej. 

13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RP 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych 
oraz innych obiektów związanych z produkcją 
rolniczą;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-

nych urządzeń mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
c) lokalizację obiektów związanych z oczysz-

czaniem ścieków. 
14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudowy 
zagrodowej;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację obiektów hodowlanych, 
b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do 

pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-

nych urządzeń mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
e) lokalizację obiektów związanych z oczysz-

czaniem ścieków. 
15. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem RP 3, dla którego obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
obiektów hodowlanych oraz służących przetwór-
stwu rolno-spożywczemu;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację zabudowy zagrodowej, 
b) lokalizację urządzeń melioracyjnych, drenażu 

oraz innych urządzeń mających na celu od-
prowadzenie wód opadowych, 

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

d) lokalizację obiektów związanych z oczysz-
czaniem ścieków; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) ewentualna zabudowa powinna nawiązywać 

formą i gabarytami do historycznej zabudowy 
wsi; 

b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte dachówką 
ceramiczną lub innym materiałem imitującym 
dachówkę, dopuszcza się mansardy, 

c) wysokość nowych budynków maksymalnie dwie 
kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użyt-
kowe), jednak nie więcej niż 10 m liczone od na-
turalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu. 
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16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RL, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: lasy, grunty leśne 

oraz obszary do zalesienia; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenów dla celów prowa-
dzenia gospodarki leśnej, 

b) lokalizację obiektów związanych z prowadze-
niem gospodarki leśnej, 

c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 
17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem WS, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: wody otwarte stojące; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

zachowanie istniejącego zbiornika wodnego. 

§ 5 

Przeznaczenie oraz zasady i standardy urządzania  
terenów komunikacji 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KW, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja drogowa – 

skrzyżowanie;  
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację skrzyżowania planowanej drogi woje-
wódzkiej kl. „G” – głównej z drogą powiatową kl. 
„Z” – zbiorczą, na warunkach określonych przez 
właściwy zarząd drogowy; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokaliza-
cję towarzyszących obiektów pomocniczych oraz 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej za zgo-
dą właściwego zarządu drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: zasady re-
alizacji skrzyżowania na warunkach określonych 
przez właściwy zarząd drogi. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KG, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Wiodąca funkcja terenu: komunikacja drogowa – 

droga kl. „G” – główna (poza obszarami zain-
westowanymi); 

2) Za zgodne z wiodącą funkcją uznaje się: 
a) lokalizację drogi kl. „G” – głównej; 
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich związanych z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokaliza-
cję, za zgodą zarządcy drogi, urządzeń i sieci in-
frastruktury technicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających – 45 m. 

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KZ 1, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja drogowa – 

droga kl. „Z” – zbiorcza (poza obszarami zain-
westowanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających 

min. 20 m; 
b) szerokość jezdni nie mniejsza niż 6,5 m. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KZ 2, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja drogowa – 

ulica kl. „Z” – zbiorcza (w obszarach zainwe-
stowanych); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

min. 20 m, 
b) szerokość jezdni nie mniejsza niż 6,5 m, 
c) obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostron-

nego chodnika. 
5. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KD 1, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – droga kl. „D” – dojazdowa (poza 
obszarami zainwestowanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających min. 12 m. 

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KD 2, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – ulica kl. „D” dojazdowa (w obsza-
rach zainwestowanych); 

2) Zasady i standardy urządzania terenów:  
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

min. 10 m, 
b) zaleca się lokalizację co najmniej jednostron-

nego chodnika. 
7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KPJ, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja drogowa – 

ciąg pieszo-jezdny. 
2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 

ciągów w liniach rozgraniczających nie mniej niż 5 
m. 

§ 6 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania  
i użytkowania terenów 

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy 
sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, zgod-
ny z dotychczasowym. 

§ 7 

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych  
i zadań własnych gminy 

Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych 
oraz zadań własnych gminy uznaje się: 
1) Teren usług sportu i rekreacji – oznaczony na rysunku 

planu symbolem USR;  
2) Tereny usług publicznych – oznaczony na rysunku 

planu symbolem U; 
3) Tereny usług kultury – oznaczone na rysunku planu 

symbolem UK; 
4) Tereny urządzeń infrastruktury technicznej – ozna-

czone na rysunku planu symbolami: EE, EG, NU, 
WZ; 

5) Tereny komunikacji – oznaczone na rysunku planu 
symbolami: KW, KG, KZ, KD. 
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§ 8 

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
tech- 
 nicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowa-
nych 
1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się obsza-

rów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
2. W obszarze objętym planem nie występują obszary 

zdegradowane wymagające przekształceń oraz ob-
szary wymagające rehabilitacji istniejącej zabudowy 
lub infrastruktury technicznej. 

R o z d z i a ł   III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

§ 9 

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca 
się uzbrojenie działek poprzedzające realizację zabu-
dowy. 

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zostały 
zaprojektowane kompleksowo i przebiegały w liniach 
rozgraniczających terenów komunikacji drogowej, po 
uzyskaniu zgody zarządzającego drogą. 

3. Urządzenia techniczne, dla których nie przewidziano 
wydzielonych terenów, i które nie będą mogły być re-
alizowane w liniach rozgraniczających terenów komu-
nikacji, mogą być realizowane w granicach terenów 
publicznych oraz w granicach w własności prywatnych 
za zgodą ich właścicieli. 

4. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego,  
z wyjątkiem terenów związanych z aktywnością go-
spodarczą, w których dopuszcza się także ujęcia in-
dywidualne. W terenach niezwiązanych z aktywnością 
gospodarczą dopuszcza się zaopatrzenie  
z ujęć indywidualnych do czasu realizacji wodociągu. 

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z warun-
kami określonymi przez Zakład Energetyczny. W gra-
nicach obszaru objętego planem dopuszcza się loka-
lizację stacji transformatorowych. 

6. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na 
energię elektryczną dla zasilania obiektów, stacje 
transformatorowe należy lokalizować na terenach 
własnych inwestorów. 

7. Docelowo zaleca się skablowanie i przełożenie na 
tereny położone w liniach rozgraniczających komuni-
kacji istniejących napowietrznych linii energetycz-
nych, biegnących przez obszary zainwestowane. 

8. W przypadku kolizji istniejących linii napowietrznych z 
planowana zabudową należy zaprojektować ich prze-
budowę na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci. 

9. Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, 
dopuszcza się olej opałowy, energię elektryczną  
i inne paliwa ekologiczne. 

10. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych  
i poprodukcyjnych poprzez gromadzenie odpadów w 
przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany 
wywóz na gminne wysypisko odpadów komunal-
nych. 

11. Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi należy 
prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.  

12. Odprowadzenie wód opadowych: do studni chłonnej 
na własnej działce, poprzez rozprowadzenie drena-
żem lub poprzez wykorzystanie istniejących rowów 
odwadniających.  

13. Wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych 
za zgodą ich właścicieli winno być poprzedzone 
analizą przepustowości rowów. 

14. Dopuszcza się lokalizację jednego masztu telefonii 
bezprzewodowej z uwzględnieniem przepisów za-
wartych w § 11 ust. 8. 

15. Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów 
we własnym zakresie. 

§ 10 

Tereny, na których przewiduje się stosowanie sys-
temów indywidualnych lub grupowych oczyszczania  
                                 ścieków 
1. Dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  

w granicach opracowania docelowo przewiduje się 
system odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanali-
zacji zakończonej oczyszczalnią ścieków. 

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopusz-
cza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nie-
czystości do oczyszczalni ścieków. 

3. Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wysoko-
sprawne oczyszczalnie ścieków. 

R o z d z i a ł   IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
§ 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wyni-
kające z potrzeb ochrony środowiska przyrodnicze-
go, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawidłowe-
go gospodarowania zasobami przyrody oraz zasady 
zagospodarowania terenów i obiektów podlegają-
cych  
                                  ochronie 

1. Wszelkie uciążliwości związane z działalnością 
usługową lub przemysłową oraz związane z dopusz-
czeniem działalności usługowej w budynkach 
mieszkalnych, nie mogą przekraczać dopuszczal-
nych norm dla zabudowy mieszkaniowej i granicy 
działek, na których są zlokalizowane. 

2. W granicach obszaru objętego planem wyklucza się 
możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych 
oraz gleby nieoczyszczonych ścieków bytowych. 

3. Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód pod-
ziemnych i gleby substancjami powstającymi  
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Ścieki przemysłowe i technologiczne o przekroczo-
nych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji muszą być 
podczyszczone na urządzeniach własnych inwesto-
rów i na jego własnym terenie. 

5. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi powinny być utwardzone 
i skanalizowane, a wody opadowe powinny być 
przed odprowadzeniem oczyszczone. 

6. Podbudowę nawierzchni drogi kl. „G” należy 
uszczelnić oraz zapewnić zorganizowany sposób 
odprowadzenia wód opadowych z tej nawierzchni  
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z uwzględnieniem obowiązku neutralizowania sub-
stancji ropopochodnych lub chemicznych przed od-
prowadzaniem tych wód do odbiornika. 

7. Rozwiązania techniczne i technologiczne w tere-
nach U/P, P/U i PRP winny zapewniać nieprzekra-
czanie standardów emisyjnych poza granice tere-
nów istniejących lub planowanych inwestycji. 

8. Lokalizację masztów telefonii bezprzewodowej do-
puszcza się wyłącznie w terenach: RP w odległości 
nie mniejszej niż 200 m od granicy terenów MN i M 
oraz w terenie EG. 

9. Określone na rysunku planu strefy bezpieczeństwa 
od napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 
kV i 110 kV stanowią proponowany obszar ograni-
czonego użytkowania. 

10. Na rysunku planu oznaczono orientacyjną lokaliza-
cję stanowisk zwierząt chronionych. 

11. Ustala się bezwzględną ochronę stanowisk zwierząt 
chronionych na obszarze ich występowania. 

12. Wydanie decyzji sprawie planowanego przedsię-
wzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środo-
wisko wymaga, stosownie do obowiązujących prze-
pisów prawnych, przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

§ 12 

Szczególne zasady zagospodarowania terenów  
wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturo-

wego 
1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – Strefę 

„OW” obserwacji archeologicznej. 
2. W określonej na rysunku planu strefie „OW” obserwa-

cji archeologicznej obowiązują następujące ustalenia: 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie 

zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze należy 
uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków w zakresie prac ziemnych; 

2) Obowiązuje wymóg zapewnienia stałego inwestor-
skiego nadzoru archeologicznego podczas robót 
ziemnych wykonywanego przez uprawnionego ar-
cheologa na koszt inwestora i za zezwoleniem 
konserwatorskim Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne i 
wykopaliskowe. Szczegółowy tryb postępowania 
określi Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Za-
bytków na etapie uzgodnienia projektu. 

3. Na rysunku planu oznaczono lokalizację poniższych 
stanowisk archeologicznych:  
1) 1 – stan. nr 1/46/79-30 AZP, 
2) 4 – stan. nr 4/16/79-30 AZP. 

4. W obrębie stanowisk archeologicznych znajdujących 
się na terenie objętym planem obowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszelkie 

zamierzenia inwestycyjne na obszarze stanowisk 
archeologicznych i w bezpośrednim ich sąsiedz-
twie należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, zaś ewentualne 
prace ziemne mogą być wykonywane jedynie po 
przeprowadzeniu ratowniczych badań archeolo-
gicznych za zezwoleniem konserwatorskim na 
prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Powyższe zezwolenie konserwatorskie należy uzy-
skać przed wydaniem pozwolenia na budowę; 

2) Inwestor finansuje ratownicze badania archeolo-
giczne; 

3) Obszary stanowisk archeologicznych określonych 
na rysunku planu wyłącza się spod zalesienia; 

4) Zalesianie obszarów położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie stanowisk archeologicznych wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia ich granic z Dolno-
śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

5. Dla pozostałego obszaru (nieobjętego strefą „OW” 
ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicz-
nej i bez rozpoznanych w ramach AZP stanowisk ar-
cheologicznych) obowiązują następujące ustalenia: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powia-

domienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakoń-
czenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedze-
niem, celem zorganizowania inspekcji prowadzo-
nych prac.  

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów ar-
cheologicznych zostaną podjęte ratownicze bada-
nia wykopaliskowe. 

6. Na obszarze objętym planem występują obiekty wpi-
sane do wykazu zabytków architektury i budownictwa: 
1) W zespole gorzelni:  

a) budynek gorzelni (nr 22), 
b) komin gorzelni.  

7. Wszelkie prace modernizacyjne związane z przebu-
dową, rozbudową, nadbudową i remontem budynków, 
wpisanych do wykazu zabytków architektury  
i budownictwa, należy prowadzić w porozumieniu  
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków we Wrocławiu. 

R o z d z i a ł   V 

PRZEPISY KOŃCOWE 
§ 13 

Ustalenia poniższych planów zagospodarowania prze-
strzennego: 
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go dla obszaru obejmującego dz. nr 62/4 we wsi Pie-
cowice, wprowadzonego uchwałą nr XIV/132/99 Rady 
Gminy Długołęka z dnia 13 sierpnia 1999 r. opubliko-
waną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego Nr 30/99 z 1999 r., 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla drogi wojewódzkiej na terenie gminy Długołęka 
– MPZP DŁUGOŁĘKA DROGA WOJE- 
WÓDZKA, uchwalonego dnia 29 sierpnia 2003 r., 
uchwałą nr X/187/2003 Rady Gminy Długołęka, opu-
blikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego nr 205 poz. 2909 z dnia  
30 października 2003 r., 

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla północnej części obszaru wsi Piecowice – 
MPZP PIECOWICE wprowadzonego uchwałą nr 
VIII/169/2003 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 kwiet-
nia 2003 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego Nr 83 z dnia 18 czerw-
ca 2004 r. poz. 1738; 
– tracą swą ważność. 

§ 14 
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Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36  
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  
w wysokości 30%. 

 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Długołęka. 

§ 16 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JACEK WIERZBICKI 
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Załącznik graficzny do uchwały Ra-
dy Gminy Długołęka z dnia 8 listo-
pada 2004 r. (poz. 106) 
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107 
UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 8 listopada 2005 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla obrębu wsi Raków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XLIX/470/2002 Ra-
dy Gminy Długołęka z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu wsi Raków, Rada Gminy Długołęka uchwala, co 
następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

PRZEPISY OGÓLNE 
§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi Raków w gminie Długołęka – 
zwany dalej MPZP RAKÓW, którego obowiązujące usta-
lenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenów zostają wyrażone w postaci: 
1) rysunku planu w skali 1:5000 stanowiącego załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały obowiązującego w za-
kresie: granicy obszaru objętego planem, przezna-
czenia terenów, linii rozgraniczających tereny o róż-
nych funkcjach, w tym linii rozgraniczających tereny 
komunikacji, granic stref ochrony konserwatorskiej, 
lokalizacji stanowisk archeologicznych, lokalizacji 
pomników przyrody, drzew pomnikowych, lokalizacji 
stanowisk roślin i zwierząt chronionych, strefy 
ochronnej od gazociągu wysokiego ciśnienia, strefy 
bezpieczeństwa od linii elektroenergetycznej wyso-
kiego napięcia oraz zalecanego przebiegu tras pla-
nowanych elektroenergetycznych linii średniego na-
pięcia; 

2) zasad zagospodarowania terenów określonych  
w rozdziale II niniejszej uchwały; 

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
określonych w rozdziale III niniejszej uchwały; 

4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale IV 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały  
mowa o:  
1) planie – należy przez to rozumieć MPZP RAKÓW,  

o którym mowa w § 1 uchwały; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 

planu w skali 1:5000 z oznaczeniami graficznymi 
określonymi w legendzie, stanowiący załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały;  

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami gra-
ficznymi określonymi w legendzie; 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
powierzchnię pod budynkami wraz ze wszystkimi po-
wierzchniami utwardzonymi nieprzepuszczającymi 
wód opadowych; 

5) budynkach pomocniczych – należy przez to rozu-
mieć garaże oraz budynki gospodarcze; 

6) inwestycjach uciążliwych – należy przez to rozu-
mieć inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko w rozu-
mieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 

R O Z D Z I A Ł   II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
§ 3 

Zasady ogólne 
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

następującymi symbolami identyfikacyjnymi: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz zabudowy zagrodowej, 
2) USR – tereny usług sportu i rekreacji, 
3) U – tereny usług publicznych, 
4) U/P – tereny aktywności gospodarczej z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
5) P/U – tereny aktywności gospodarczej z dopusz-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
6) RR – tereny ośrodków obsługi i produkcji rybac-

kiej, 
7) EE – tereny urządzeń infrastruktury technicznej 

związanych z zaopatrzeniem w energię elek-
tryczną, 

8) ZC – tereny cmentarzy, 
9) ZP – tereny zieleni parkowej, 

10) ZI – tereny zieleni niskiej, 
11) ZN – tereny zieleni nieurządzonej na gruntach  

rolnych, 
12) RP – tereny gruntów rolnych, 
13) RL – tereny lasów, gruntów leśnych oraz obszary 

do zalesienia, 
14) WS – tereny wód otwartych stojących, 
15) WP – tereny wód otwartych płynących, 
16) KZ, KD, KPJ – tereny komunikacji drogowej. 
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2. W granicach planu obowiązują następujące ustale-
nia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania te-
renów:  
1) W celu zapewnienia możliwości prowadzenia 

prac konserwacyjnych, przy ciekach wodnych  
i rowach melioracyjnych wprowadza się pasy 
wolne od zainwestowania o szerokości 4,0 m (od 
górnej krawędzi rowu) po obu stronach cieków; 

2) Obowiązuje strefa ochronna lasu w odległości 10 
m od ściany lasu, w granicach której wyklucza 
się lokalizację zabudowy;  

3) Obowiązuje strefa bezpieczeństwa od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV, o szerokości 30 m (granice  
w odległości 15 m od osi linii w obu kierunkach), 
stanowiąca proponowany obszar ograniczonego 
użytkowania; 

4) Do czasu skablowania napowietrznych linii elek-
troenergetycznych średniego napięcia obowiązu-
je wolna od zabudowy strefa bezpieczeństwa o 
szerokości 10 m (tj. 5 m od osi linii w obu kierun-
kach), stanowiąca proponowany obszar ograni-
czonego użytkowania; 

5) W strefach bezpieczeństwa od napowietrznych 
linii elektroenergetycznych obowiązuje zakaz 
wprowadzania dolesień; 

6) Obowiązuje strefa ochronna podstawowa od ga-
zociągu wysokiego ciśnienia DN 80,  
PN 6,3 MPa o szerokości 30 m (15 m od osi ga-
zociągu); 

7) Strefa ochronna podstawowa od gazociągu w/c 
stanowi obszar, w granicach którego operator 
sieci uprawniony jest do zapobiegania działalno-
ści mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i 
prawidłową eksploatacje gazociągu; 

8) W granicach strefy ochronnej podstawowej od 
gazociągu w/c ustala się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

oraz przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
c) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 2,0 

m od osi gazociągu, 
d) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-

grozić trwałości gazociągu podczas jego eks-
ploatacji, 

e) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej po uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę gazociągu; 

9) Ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą 
gazociągu lokalizacji obiektów w granicach stref 
ochronnych gazociągu, przed wydaniem pozwo-
lenia na budowę; 

10) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach 
zdrenowanych wprowadza się obowiązek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych 
uzgodnieniach z właściwym organem ds. melio-
racji); 

11) Odprowadzenie wód opadowych do rowów melio-
racyjnych oraz wszelkie kolizje z urządzeniami 
wodno-melioracyjnymi, wymagają uzyskania 
zgody ich właścicieli; 

12) Na etapie realizacji oraz modernizacji dróg, ulic i 
ciągów pieszo-jezdnych, w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach związanych z wystąpie-

niem przeszkód terenowych, za zgodą zarządcy 
drogi, dopuszcza się przesunięcie linii rozgrani-
czających terenów komunikacji drogowej mak-
symalnie o 5,0 m, z zachowaniem szerokości w 
liniach rozgraniczających ustalonych w § 5 ni-
niejszej uchwały; 

13) Szerokości dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych w 
liniach rozgraniczających nie mogą być mniejsze 
niż wynika to z ustaleń planu oraz aktualnego 
podziału ewidencyjnego; 

14) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych 
części budynków istniejących położonych  
w obrębie obszarów zainwestowanych obowiązu-
ją nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 
a) min. 14,0 m od osi jezdni ulic klasy „Z” – 

zbiorczych, 
b) min. 9,0 m od osi jezdni ulic klasy „D” – do-

jazdowych,  
ale nie mniejszej niż 4,0 m od linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji; 

15) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych 
części budynków istniejących położonych  
w obrębie obszarów niezainwestowanych (otwar-
tych) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudo-
wy w odległości: 
a) min. 23,5 m od osi jezdni dróg klasy „Z” – 

zbiorczych, 
b) min. 18,5 m od osi jezdni dróg klasy „D” – do-

jazdowych; 
16) Nieokreślone na rysunku planu dojazdy do pól, 

dojazdy gospodarcze oraz dojazdy do działek 
powstałych w wyniku podziału, stanowiące drogi 
wewnętrzne, mogą być przekształcone  
w komunikację publiczną; 

17) Za zgodne z planem uznaje się lokalizację w li-
niach rozgraniczających dróg i ulic towarzyszą-
cych obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek 
rowerowych lub ścieżek pieszo-rowe-rowych oraz 
niezbędnych urządzeń technicznych związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

18) W obrębie skrzyżowań dróg i ulic, w miejscach 
określonych na rysunku planu, obowiązują na-
rożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty wi-
doczności) o wymiarach: 
a) 10 m x 10 m – na skrzyżowania z drogami  

i ulicami klasy „Z”, 
b) 5 m x 5 m – na skrzyżowania z drogami  

i ulicami klasy „D”; 
19) Inwestor winien zapewnić niezbędną ilość miejsc 

postojowych na terenie własnym; 
20) Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie oraz 

przekształcenie w kanalizację deszczową rowów 
znajdujących się w liniach rozgraniczających 
dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych (po uzyskaniu 
pozytywnego uzgodnienia od zarządcy cieku); 

21) Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w li-
niach rozgraniczających dróg, ulic i ciągów pie-
szo-jezdnych sieci uzbrojenia technicznego; 

22) Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie 
(maksymalnie o 10,0 m) linii rozgraniczającej 
pomiędzy terenami zainwestowania wsi (MN)  
a terenami gruntów rolnych (RP) wyłącznie  
w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych ko-
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niecznością lokalizacji obiektu budowlanego, któ-
rego rozmiary uzasadniają taką potrzebę; 

23) Określone w § 4 uchwały ustalenia dotyczące ką-
ta nachylenia połaci dachowych odnoszą się do 
głównych połaci dachowych w nowych budyn-
kach oraz rozbudowywanych częściach budyn-
ków istniejących i obowiązują na co najmniej 
60% powierzchni rzutu całego budynku w obrysie 
ścian zewnętrznych. Pozostałe 40% powierzchni 
rzutu budynku może być przekryte w inny spo-
sób, bez zachowania określonego kąta nachyle-
nia. Ustalenia dotyczące kąta nachylenia połaci 
dachowych nie dotyczą również budynków po-
mocniczych oraz rozbudowywanych części ist-
niejących budynków o kątach nachylenia dachów 
niezgodnych z określonymi w uchwale;  

24) Za zgodne z planem uznaje się prowadzenie 
działalności w zakresie agroturystyki na terenach 
zabudowy związanych z działalnością rolniczą (z 
wyłączeniem terenu RP 2); 

25) Za zgodne z planem uznaje się zalesienie grun-
tów rolnych oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem RP; 

26) Za zgodne z planem uznaje się przeznaczenie 
gruntów rolnych dla celów związanych z prowa-
dzeniem produkcji rybackiej. 

§ 4 

Przeznaczenie terenów,  lokalne warunki, zasady  
i standardy kształtowania zabudowy i urządzania  

terenów 
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem MN, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna oraz zabudowa zagro-
dowa;  

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej, 
b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wyklucze-

niem lokalizacji nowych obiektów hodowla-
nych o obsadzie powyżej 4 DJP, 

c) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej 
wraz z istniejącymi obiektami hodowlanymi; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej, 
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, do dwóch mieszkań w jednym bu-
dynku, 

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

d) lokalizację usług nieuciążliwych, 
e) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i 

gabarytami do historycznej zabudowy wsi, 
b) dachy dwu– lub wielospadowe o symetrycz-

nych połaciach (kąt nachylenia 35º–45º), 
kryte dachówką ceramiczną lub innym mate-
riałem imitującym dachówkę, 

c) wysokość budynków mieszkalnych maksy-
malnie dwie kondygnacje nadziemne (w tym 
jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie 
więcej niż 10,0 m liczone od naturalnej po-
wierzchni gruntu do kalenicy dachu, 

d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 30% powierzchni działki; 

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane: 
przy wydzielaniu nowych działek budowlanych 
docelowa powierzchnia działki mieszkaniowej 
powstałej na skutek podziału =  
min. 900 m2. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem USR, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: usługi sportu i rekre-

acji; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) wykorzystywanie terenów do celów sportu  
i rekreacji, 

b) lokalizację urządzeń sportowych i rekreacyj-
nych; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację towarzyszących tymczasowych 

obiektów usługowych i pomocniczych,  
b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej, 
c) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenów: wyso-
kość obiektów maksymalnie 1 kondygnacja, jed-
nak nie więcej niż 6,0 m. 

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem U, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: usługi publiczne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację obiektów związanych z usługami: 
oświaty, wychowania, zdrowia, kultury, admi-
nistracji, łączności i innych usług publicznych; 

b) lokalizację obiektów związanych z usługami 
handlu i gastronomii; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkanio-

wej, 
b) lokalizację usługowych obiektów działalności 

gospodarczej o charakterze nieuciążliwym, 
c) lokalizację towarzyszących obiektów pomoc-

niczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) architektura obiektów winna nawiązywać ska-

lą i charakterem do historycznej zabudowy 
oraz otaczającego krajobrazu, 

b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte dachów-
ką ceramiczną lub innym materiałem imitują-
cym dachówkę, dopuszcza się mansardy, 

c) wysokość nowych budynków maksymalnie 
dwie kondygnacje nadziemne (w tym jedna 
jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej 
niż 10,0 m liczone od naturalnej powierzchni 
gruntu do kalenicy dachu, 

d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 40% powierzchni działki. 
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4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem U/P, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodar-

cza z wykluczeniem inwestycji uciążliwych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

lokalizację obiektów działalności gospodarczej  
o charakterze usługowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację obiektów produkcyjnych z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwych, 
b) lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkanio-

wej, 
c) lokalizację towarzyszących obiektów pomoc-

niczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: 

a) wysokość obiektów usługowych maksymalnie 
10,0 m; 

b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 50% powierzchni działki. 

5. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem P/U, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: aktywność gospodar-

cza z dopuszczeniem inwestycji uciążliwych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację obiektów działalności gospodar-
czej o charakterze przemysłowym, 

b) lokalizację obiektów działalności gospodar-
czej o charakterze usługowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację towarzyszących obiektów pomoc-

niczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: 

a) obowiązuje zakaz lokalizacji towarzyszącej 
funkcji mieszkaniowej, 

b) wysokość obiektów maksymalnie 12,0 m, 
c) powierzchnia zabudowy nie powinna przekra-

czać 50% powierzchni działki. 
6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RR, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: ośrodki obsługi i pro-

dukcji rybackiej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

a) lokalizację stawów hodowlanych, 
b) lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeń 

pomocniczych; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 

a) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz komunikacji wewnętrznej, 

b) lokalizację urządzeń służących regulacji cie-
ków. 

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem EE, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruk-

tury technicznej związane z zaopatrzeniem  
w energię elektryczną; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizacją urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej związanych z zaopatrzeniem w 
energię elektryczną; 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
c) uściślenie orientacyjnej lokalizacji terenu na 

etapie jego wydzielenia lub na etapie projektu 
inwestycji. 

8. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZC, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: cmentarz; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

zachowanie cmentarza historycznego;  
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokali-

zację sieci infrastruktury technicznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: wszelka 

działalności inwestycyjna wymaga uzgodnienia z 
Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków we Wrocławiu. 

9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZP, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zieleń parkowa; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: zacho-

wanie istniejącego parku; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  

a) zachowanie zabytkowego cmentarza rodowe-
go oraz kaplicy grobowej,  

b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej. 

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZI, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zieleń niska; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

zagospodarowanie terenu zielenią niską; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokali-

zację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZN, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: zieleń nieurządzona 

na gruntach rolnych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
obiektów budowlanych; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i 

rekreacji, 
b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej. 
12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej, obiektów hodowlanych 
oraz innych obiektów związanych z produkcją 
rolniczą;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 3 –  248  – Poz. 107 

a) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-
nych urządzeń mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
c) lokalizację obiektów związanych z oczysz-

czaniem ścieków. 
13. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem RP 2, dla którego obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudowy 
zagrodowej;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację obiektów hodowlanych, 
b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do 

pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-

nych urządzeń mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
e) lokalizację obiektów związanych z oczysz-

czaniem ścieków. 
14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP 3, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
obiektów hodowlanych oraz służących przetwór-
stwu rolno-spożywczemu;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej 

oraz obiektów związanych z produkcją rolni-
czą; 

b) lokalizację urządzeń melioracyjnych oraz in-
nych urządzeń mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

d) lokalizację obiektów związanych z oczysz-
czaniem ścieków, 

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz  
z niezbędną infrastrukturą; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) zabudowa powinna nawiązywać formą i gaba-

rytami do historycznej zabudowy wsi; 
b) dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycz-

nych połaciach (kąt nachylenia 35º45º), kryte 
dachówką ceramiczną lub innym materiałem 
imitującym dachówkę; 

c) wysokość budynków maksymalnie dwie kon-
dygnacje (w tym jedna jako poddasze użyt-
kowe), jednak nie więcej niż 10,0 m liczone 
od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy 
dachu. 

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RL, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: lasy, grunty leśne 

oraz obszary do zalesienia; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  
a) wykorzystywanie terenu dla celów prowadze-

nia gospodarki leśnej, 
b) lokalizację obiektów związanych z prowadze-

niem gospodarki leśnej, 
c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

16. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem WS, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: wody otwarte stojące; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

zachowanie istniejącego zbiornika wodnego; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 

a) wykorzystywanie terenu do celów rekreacyj-
nych,  

b) lokalizację urządzeń służących regulacji cie-
ków oraz związanych z ochroną przeciwpo-
wodziową; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: w przy-
padku wykorzystywania terenu do celów rekre-
acyjnych należy zapewnić niezbędną ilość miejsc 
parkingowych. 

17. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem WP, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: wody otwarte płynące; 
2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 

a) przekraczania cieków sieciami infrastruktury 
technicznej oraz drogowej, 

b) lokalizację urządzeń służących regulacji cie-
ków oraz związanych z ochroną przeciwpo-
wodziową. 

§ 5 

Przeznaczenie oraz zasady i standardy urządzania  
terenów komunikacji 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KZ 1, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – droga kl. „Z” – zbiorcza (poza ob-
szarami zainwestowanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających 

min. 20 m, 
b) szerokość jezdni nie mniejsza niż 6,5 m. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KZ 2, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – ulica kl. „Z” – zbiorcza (w obsza-
rach zainwestowanych); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

min. 20 m, 
b) szerokość jezdni nie mniejsza niż 6,5 m, 
c) obowiązuje lokalizacja co najmniej jednostron-

nego chodnika. 
3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KD 1, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – droga kl. „D” dojazdowa (poza ob-
szarami zainwestowanymi); 
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2) Zasady i standardy urządzania terenów: szerokość 
drogi w liniach rozgraniczających min. 12 m. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KD 2, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: publiczna komunikacja 

drogowa – ulica kl. „D” dojazdowa (w obsza-
rach zainwestowanych); 

2) Zasady i standardy urządzania terenów:  
a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

min. 10 m, 
b) zaleca się lokalizację co najmniej jednostron-

nego chodnika. 
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KPJ, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: komunikacja drogowa – 

ciąg pieszo-jezdny; 
2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokość 

ciągów w liniach rozgraniczających nie mniej niż 5 
m. 

§ 6 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytko-
wania terenów 

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy 
sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, zgod-
ny z dotychczasowym. 

§ 7 

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych  
i zadań własnych gminy 

Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych 
oraz zadań własnych gminy uznaje się: 
1) Tereny usług sportu i rekreacji – oznaczone na rysun-

ku planu symbolem USR;  
2) Teren usług publicznych – oznaczony na rysunku 

planu symbolem U; 
3) Tereny urządzeń infrastruktury technicznej – ozna-

czone na rysunku planu symbolem EE; 
4) Teren zieleni parkowej – oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZP; 
5) Tereny komunikacji – oznaczone na rysunku planu 

symbolami: KZ i KD. 

§ 8 

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
tech- 
 nicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowa-
nych 

1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się obsza-
rów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

2. W obszarze objętym planem nie występują obszary 
zdegradowane wymagające przekształceń oraz ob-
szary wymagające rehabilitacji istniejącej zabudowy 
lub infrastruktury technicznej. 

R O Z D Z I A Ł  III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

§ 9 

1. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca 
się uzbrojenie działek poprzedzające realizację za-
budowy. 

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zosta-
ły zaprojektowane kompleksowo i przebiegały w li-
niach rozgraniczających terenów komunikacji dro-
gowej, po uzyskaniu zgody zarządzającego drogą. 

3. Urządzenia techniczne, dla których nie przewidziano 
wydzielonych terenów i które nie będą mogły być 
realizowane w liniach rozgraniczających terenów 
komunikacji, mogą być realizowane w granicach te-
renów usług publicznych oraz w granicach w wła-
sności prywatnych za zgodą ich właścicieli. 

4. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego,  
z wyjątkiem terenów związanych z aktywnością go-
spodarczą, w których dopuszcza się także ujęcia in-
dywidualne. W terenach niezwiązanych  
z aktywnością gospodarczą dopuszcza się zaopa-
trzenie z ujęć indywidualnych do czasu realizacji 
wodociągu. 

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z wa-
runkami określonymi przez Zakład Energetyczny. W 
granicach obszaru objętego planem dopuszcza się 
lokalizację stacji transformatorowych. 

6. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na 
energię elektryczną dla zasilania obiektów, stacje 
transformatorowe należy lokalizować na terenach 
własnych inwestorów. 

7. Docelowo zaleca się skablowanie i przełożenie na 
tereny położone w liniach rozgraniczających komu-
nikacji istniejących napowietrznych linii energetycz-
nych, biegnących przez obszary zainwestowane. 

8. W przypadku kolizji istniejących linii napowietrznych 
z planowana zabudową należy zaprojektować ich 
przebudowę na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci. 

9. Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się 
gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektrycz-
ną i inne paliwa ekologiczne. 

10. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych  
i poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpadów 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowa-
ny wywóz na gminne wysypisko odpadów komunal-
nych. 

11. Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi należy 
prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi. 

12. Odprowadzenie wód opadowych: do studni chłonnej 
na własnej działce, poprzez rozprowadzenie drena-
żem lub poprzez wykorzystanie istniejących rowów 
odwadniających.  

13. Wykorzystanie istniejących rowów melioracyjnych 
za zgodą ich właścicieli winno być poprzedzone 
analizą przepustowości rowów. 

14. Dopuszcza się lokalizację jednego masztu telefonii 
bezprzewodowej z uwzględnieniem przepisów za-
wartych w § 11 ust. 7. 

15. Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów 
we własnym zakresie. 

§ 10 

Tereny, na których przewiduje się stosowanie sys-
temów indywidualnych lub grupowych oczyszczania  
                               ścieków 
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1. Dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  
w granicach opracowania docelowo przewiduje się 
system odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanali-
zacji zakończonej oczyszczalnią ścieków.  

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopusz-
cza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nie-
czystości do oczyszczalni ścieków. 

3. Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wysoko-
sprawne oczyszczalnie ścieków. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
§ 11 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów  
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrod-
niczego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawi-
dłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legających  
                                 ochronie 
1. Wszelkie uciążliwości związane z działalnością usłu-

gową lub przemysłową oraz związane z dopuszcze-
niem działalności usługowej w budynkach mieszkal-
nych, nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm 
dla zabudowy mieszkaniowej i granicy działek, na któ-
rych są zlokalizowane. 

2. W granicach obszaru objętego planem wyklucza się 
możliwość wprowadzania do wód powierzchniowych 
oraz gleby nieoczyszczonych ścieków bytowych. 

3. Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód pod-
ziemnych i gleby substancjami powstającymi  
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Ścieki przemysłowe i technologiczne o przekroczo-
nych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji muszą być 
podczyszczone na urządzeniach własnych inwestorów 
i na jego własnym terenie. 

5. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi powinny być utwardzone i 
skanalizowane, a wody opadowe powinny być przed 
odprowadzeniem oczyszczone. 

6. Rozwiązania techniczne i technologiczne w terenach 
U/P i P/U winny zapewniać nieprzekraczanie standar-
dów emisyjnych poza granice terenów istniejących lub 
planowanych inwestycji. 

7. Lokalizację masztów telefonii bezprzewodowej do-
puszcza się wyłącznie w terenach P/U i U/P w odle-
głości nie mniejszej niż 100 m od granicy terenów 
MN. 

8. Określona na rysunku planu strefa bezpieczeństwa od 
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV stanowi proponowany obszar ograni-
czonego użytkowania; 

9. Z uwagi na położenie obszaru objętego planem jest w 
granicach projektowanego obszaru chronionego kra-
jobrazu „Dolina rzeki Widawy”, do czasu jego utwo-
rzenia obowiązuje: 
1) harmonizowanie budownictwa z otoczeniem krajo-

brazowym, 
2) szczególna dbałość o zabytki kultury materialnej, 
3) zakaz niszczenia lub uszkadzania zadrzewień  

i zakrzaczeń śródpolnych, przydrożnych i nadwod-
nych. 

10. Po utworzeniu obszaru chronionego krajobrazu 
obowiązywać będą zasady określone w rozporzą-
dzeniu wojewody. 

11. Na rysunku planu oznaczono obszary i obiekty cen-
ne przyrodniczo: 
1) orientacyjną lokalizację pomników przyrody, 
2) orientacyjną lokalizację drzew pomnikowych, 
3) orientacyjną lokalizację stanowisk roślin chronio-

nych, 
4) orientacyjną lokalizację stanowisk zwierząt chro-

nionych. 
12. Ustala się bezwzględną ochronę: pomników przyro-

dy, drzew pomnikowych oraz stanowisk roślin  
i zwierząt chronionych na obszarze ich występowa-
nia. 

13. Wydanie decyzji sprawie planowanego przedsię-
wzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środo-
wisko wymaga, stosownie do obowiązujących prze-
pisów prawnych, przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

§ 12 

Szczególne zasady zagospodarowania terenów 
wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturo-

wego 

1. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej: 
1) Strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej; 
2) Strefę „B” ochrony konserwatorskiej; 
3) Strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego; 
4) Strefę „OW” obserwacji archeologicznej. 

2. W określonej na rysunku planu strefie „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, obejmującej określone w 
ust. 6 pkt 9 uchwały stanowisko archeologiczne, 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w granicach 

strefy oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie wy-
magają uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu; 

2) Ewentualne prace ziemne mogą być wykonywa-
ne po przeprowadzeniu ratowniczych badań ar-
cheologicznych za zezwoleniem konserwator-
skim na prace archeologiczne i wykopaliskowe 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

3) Inwestor finansuje ratownicze badania archeolo-
giczne. 

3. W określonej na rysunku planu strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej, obowiązują następujące ustalenia: 
1) Nowa zabudowa winna być dostosowana do hi-

storycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali i bryły przy założeniu har-
monijnego współistnienia elementów kompozycji 
historycznej i współczesnej oraz nawiązywać 
formami współczesnymi do lokalnej tradycji ar-
chitektonicznej; 

2) Nowe inwestycje a także podziały nieruchomości 
należy uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.  

4. W określonej na rysunku planu strefie „K” ochrony 
krajobrazu kulturowego obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Nie dopuszcza się realizacji inwestycji kubaturo-

wych, 
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2) Obowiązuje szczególna dbałość o zabytkowy 
cmentarz wraz kaplicą grobową. 

5. W określonej na rysunku planu strefie „OW” obser-
wacji archeologicznej, obowiązują następujące usta-
lenia: 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszel-

kie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze 
należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziem-
nych; 

2) Obowiązuje wymóg zapewnienia stałego inwe-
storskiego nadzoru archeologicznego podczas 
robót ziemnych wykonywanego przez uprawnio-
nego archeologa na koszt inwestora i za zezwo-
leniem konserwatorskim Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków na prace ar-
cheologiczne i wykopaliskowe. Szczegółowy tryb 
postępowania określi Dolnośląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków na etapie uzgodnienia 
projektu. 

6. Na rysunku planu oznaczono lokalizację poniższych 
stanowisk archeologicznych:  
1) 4 – stan. nr 2/33/79-31 AZP; 
2) 3 – stan. nr 3/32/79-31 AZP; 
3) 4 – stan. nr 4/71/79-31 AZP; 
4) 5 – stan. nr 5/72/79-31 AZP; 
5) 6 – stan. nr 6/73/79-31 AZP; 
6) 7 – stan. nr 7/74/79-31 AZP; 
7) 107 – stanowisko archiwalne bez nr; 
8) 108 – stanowisko archiwalne bez nr; 
9) 109 – stanowisko archiwalne bez nr – stanowisko 

objęte strefą „A” – ścisłej ochrony konserwator-
skiej. 

7. W obrębie stanowisk archeologicznych znajdują-
cych się na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszel-

kie zamierzenia inwestycyjne na obszarze sta-
nowisk archeologicznych i w bezpośrednim ich 
sąsiedztwie należy uzgodnić z Dolnośląskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaś ewen-
tualne prace ziemne mogą być wykonywane je-
dynie po przeprowadzeniu ratowniczych badań 
archeologicznych za zezwoleniem konserwator-
skim na prace archeologiczne  
i wykopaliskowe Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Powyższe zezwolenie 
konserwatorskie należy uzyskać przed wydaniem 
pozwolenia na budowę; 

2) Inwestor finansuje ratownicze badania archeolo-
giczne; 

3) Obszary stanowisk archeologicznych wyłącza się 
spod zalesienia; 

4) Zalesianie obszarów położonych w bezpośred-
nim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych 
wymaga wcześniejszego uzgodnienia ich granic 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

8. Dla pozostałego obszaru (nieobjętego strefą „OW” 
ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeolo-
gicznej i bez rozpoznanych w ramach AZP stano-
wisk archeologicznych) obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powia-

domienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i za-
kończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprze-
dzeniem, celem zorganizowania inspekcji pro-
wadzonych prac.  

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych zostaną podjęte ratownicze 
badania wykopaliskowe. 

9. Na obszarze objętym planem występują obiekty 
wpisane do wykazu zabytków architektury i budow-
nictwa: 

1) Kaplica grobowa, obecnie kaplica pomocnicza 
p.w. Matki Bożej, 

2) Dawny cmentarz przykościelny (obecnie zabu-
dowany), 

3) Dawny cmentarz leśny, 
4) Cmentarz rodowy na zach. skraju parku, za 

wsią, 
5) Park pałacowy, 
6) Brama wjazdowa na podjazd pałacu, 
7) Domy mieszkalne nr: 10, 11, 
8) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 12, 
9) Willa nr 13,  

10) Dom mieszkalny nr 16. 
10. Wszelkie prace modernizacyjne związane z przebu-

dową, rozbudową, nadbudową i remontem budyn-
ków, wpisanych do wykazu zabytków architektury i 
budownictwa należy prowadzić w porozumieniu z 
Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków we Wrocławiu. 

R O Z D Z I A Ł  V 

PRZEPISY KOŃCOWE 
§ 13 

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36  
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  
w wysokości 30%. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długo-
łęka. 

§ 15 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JACEK WIERZBICKI 

 

Załącznik graficzny do uchwały Ra-
dy Gminy Długołęka z dnia 8 listo-
pada 2004 r. poz. 107) 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie ustalenia wskaźnika wysokości dodatku mieszkaniowego 

 na terenie gminy Stara Kamieniaca 

 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 późn. zm.) w 
związku z art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Gminy Stara Ka-
mienica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się wysokość wskaźnika procentowego dodatku 
mieszkaniowego opisanego w art. 6 ust. 10 ustawy  
o dodatkach mieszkaniowych – n a poziomie 50%. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Antoniów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut sołectwa Antoniów jak poniżej: 
D Z I A Ł   I 

Statut sołectwa Antoniów 
R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Antoniów – o pow. 259 
ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 

5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 
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b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 
R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
b) Sołtys. 

2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 
zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 
d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone  
w § 13 pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 
b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 

1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 

3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 
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4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  
z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi  
w § 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 

§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału  
w zebraniu jak w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 

-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 
7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-

nia. 
§ 15 

Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 

Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 

zebrania, rady gminy i wójta gminy, 
c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 

sołectwa, 
d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-

stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 

f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 
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h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 

j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 
mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz  
w roku przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał  

w sprawach będących przedmiotem rozpatrywa-
nia przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi  
w celu wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 
b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-

sowania.  

R o z d z i a ł   5 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania  
wiejskiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady  
sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców so-
łectwa, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą ze-
brania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 

1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna  w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania. 

8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  
i przekazuje się wójtowi gminy. 
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§ 22 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 
4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 

rady sołeckiej. 
5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-

jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 
statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 

1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 
a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-

wiązków statutowych. 
b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 

R o z d z i a ł   6 

Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 26 

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w 
ramach środków przewidzianych w budżecie gminy i 
uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szcze-
gólności: 
a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 

rady gminy, 
b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 
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Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 
 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 

§ 32 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcinek 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut sołectwa Barcinek jak poniżej: 
D Z I A Ł   I 

Statut sołectwa Barcinek 
R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Barcinek – o pow.  
890 ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 

5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w 
szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 

R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
b) Sołtys. 

2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 
zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 
d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone w § 13 
pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 
b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 
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Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 

3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 

4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  

z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi w  
§ 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 

§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu jak 
w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 
7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-

nia. 

§ 15 
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Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 

Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 

zebrania, rady gminy i wójta gminy, 
c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 

sołectwa, 
d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-

stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 

f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 

h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 

j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

 l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 
mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz w roku 
przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w 

sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 
przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 
b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-

sowania.  
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Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiej-
skiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 

1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna  w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania. 

8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  
i przekazuje się wójtowi gminy. 

§ 22 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 

4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 
rady sołeckiej. 

5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-
jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 
statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 

1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 
a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-

wiązków statutowych. 
b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 
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Gospodarka finansowa sołectwa 
§ 26 

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w 
ramach środków przewidzianych w budżecie gminy i 
uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą  
w szczególności: 
a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 

rady gminy, 
b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 

§ 32 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 
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w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chromiec 
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut sołectwa Chromiec jak poniżej: 
D Z I A Ł   I 

Statut sołectwa Chromiec 
R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Chromiec – o pow. 285 
ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 

5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 

R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
b) Sołtys. 

2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 
zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 
d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone w § 13 
pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 
b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 
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5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 

3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 

4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  
z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi w  
§ 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 

§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu jak 
w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 
7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-

nia. 

§ 15 

Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 

Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 

zebrania, rady gminy i wójta gminy, 
c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 

sołectwa, 
d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-

stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 

f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 

h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 

j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

 l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 

mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz w roku 
przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał  

w sprawach będących przedmiotem rozpatrywa-
nia przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi  
w celu wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 
b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-

sowania.  

R o z d z i a ł   5 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 
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dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiej-
skiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 

1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania. 

8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  
i przekazuje się wójtowi gminy. 

§ 22 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 
4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 

rady sołeckiej. 
5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-

jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 

statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 

1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 
a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-

wiązków statutowych. 
b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 

R o z d z i a ł   6 
Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 26 
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest  

w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy 
i uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 
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2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szcze-
gólności: 
a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 

rady gminy, 
b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

 
R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 

§ 32 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kopaniec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
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nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut sołectwa Kopaniec jak poniżej: 
D Z I A Ł   I 

Statut sołectwa Kopaniec 
R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Kopaniec – o pow.  
3 600 ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 

5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 

R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
b) Sołtys. 

2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 
zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 
d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone  
w § 13 pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 
b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 
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W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 

3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 

4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  
z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi w  
§ 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 

§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu jak 
w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 
7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-

nia. 

§ 15 

Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 
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Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 

zebrania, rady gminy i wójta gminy, 
c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 

sołectwa, 
d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-

stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 

f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 

h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 

j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

 l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 
mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz  
w roku przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w 

sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 
przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 
b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-

sowania.  

R o z d z i a ł   5 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiej-
skiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 
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1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna  w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania. 

8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  
i przekazuje się wójtowi gminy. 

§ 22 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 
4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 

rady sołeckiej. 
5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-

jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 
statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 

1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 
a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-

wiązków statutowych. 
b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 

R o z d z i a ł   6 
Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 26 
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w 

ramach środków przewidzianych w budżecie gminy i 
uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szcze-
gólności: 
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a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 
rady gminy, 

b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 

§ 32 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kromnów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 Uchwala się statut sołectwa Kromnów jak poniżej: 
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D Z I A Ł   I 
Statut sołectwa Kromnów 

R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Kromnów – o pow. 742 
ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 

5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 

R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
b) Sołtys. 

2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 
zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w 
sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 

d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone  
w § 13 pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 
b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 
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2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 

3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 

4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  
z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi w  
§ 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 

§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 

1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu jak 
w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 
7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-

nia. 

§ 15 

Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 

Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
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b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 
zebrania, rady gminy i wójta gminy, 

c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 
sołectwa, 

d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-
stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 

f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 

h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 

j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

 l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 
mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz w roku 
przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w 

sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 
przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 
b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-

sowania.  

R o z d z i a ł   5 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiej-
skiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 

1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna  w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 
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4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania. 

8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  
i przekazuje się wójtowi gminy. 

§ 22 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 
4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 

rady sołeckiej. 
5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-

jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 
statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 

1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 

a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-
wiązków statutowych. 

b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 

R o z d z i a ł   6 
Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 26 
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w 

ramach środków przewidzianych w budżecie gminy i 
uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szcze-
gólności: 
a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 

rady gminy, 
b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 3 –  280  – Poz. 113 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 

§ 32 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mała Kamienica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut sołectwa Mała Kamienica jak poni-
żej: 

D Z I A Ł   I 
Statut sołectwa Mała Kamienica 

R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Mała Kamienica –  
o pow. 698 ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 
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3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 

5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 

R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
b) Sołtys. 

2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 
zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym  
w sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 
d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone  
w § 13 pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 
b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 
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3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 

4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  
z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi w  
§ 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 

§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu jak 
w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 
7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-

nia. 

§ 15 

Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 

Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 

zebrania, rady gminy i wójta gminy, 
c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 

sołectwa, 
d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-

stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 
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f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 

h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 

j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 
mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz w roku 
przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w 

sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 
przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 
b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-

sowania.  

R o z d z i a ł   5 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiej-
skiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 

1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna  w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
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f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 
7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 

komisji oraz przewodniczący zebrania. 
8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  

i przekazuje się wójtowi gminy. 

§ 22 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 
4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 

rady sołeckiej. 
5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-

jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 
statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 

1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 
a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-

wiązków statutowych. 
b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 

R o z d z i a ł   6 
Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 26 
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w 

ramach środków przewidzianych w budżecie gminy i 
uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szcze-
gólności: 
a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 

rady gminy, 
b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 
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Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 

§ 32 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowa Kamienica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut sołectwa Nowa Kamienica jak poni-
żej: 

D Z I A Ł   I 
Statut sołectwa Nowa Kamienica 

R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Nowa Kamienica –  
o pow. 502 ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 
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5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 

R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
b) Sołtys. 

2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 
zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w 
sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 
d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone w § 13 
pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 

b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 

3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 
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1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 

4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  
z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi w  
§ 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 

§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu jak 
w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 
7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-

nia. 

§ 15 

Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 

Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 

zebrania, rady gminy i wójta gminy, 
c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 

sołectwa, 
d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-

stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 

f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
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Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 

h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 

j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 
mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz w roku 
przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w 

sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 
przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 
b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-

sowania.  

R o z d z i a ł   5 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiej-
skiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 

1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna  w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania. 

8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  
i przekazuje się wójtowi gminy. 

§ 22 
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1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 
4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 

rady sołeckiej. 
5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-

jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 
statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 

1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 
a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-

wiązków statutowych. 
b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 

R o z d z i a ł   6 
Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 26 
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w 

ramach środków przewidzianych w budżecie gminy i 
uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szcze-
gólności: 
a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 

rady gminy, 
b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
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istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 

§ 32 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rybnica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut sołectwa Rybnica jak poniżej: 
D Z I A Ł   I 

Statut sołectwa Rybnica 
R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Rybnica – o pow.  
1 545 ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 

5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
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a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 

R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
b) Sołtys. 

2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 
zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w 
sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 
d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone w § 13 
pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 
b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 

3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 

4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 3 –  292  – Poz. 116 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  
z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi w  
§ 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 

§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu jak 
w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 

7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-
nia. 

§ 15 

Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 

Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 

zebrania, rady gminy i wójta gminy, 
c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 

sołectwa, 
d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-

stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 

f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 

h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 
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j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 
mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz w roku 
przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w 

sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 
przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 

b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-
sowania.  

R o z d z i a ł   5 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiej-
skiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 

1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna  w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania. 

8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  
i przekazuje się wójtowi gminy. 

§ 22 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 
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2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 
4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 

rady sołeckiej. 
5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-

jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 
statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 

1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 
a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-

wiązków statutowych. 
b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 

R o z d z i a ł   6 
Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 26 
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w 

ramach środków przewidzianych w budżecie gminy i 
uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szcze-
gólności: 
a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 

rady gminy, 
b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
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z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 

§ 32 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stara Kamienica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut sołectwa Stara Kamienica jak poni-
żej: 

D Z I A Ł   I 
Statut sołectwa Stara Kamienica 

R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Stara Kamienica –  
o pow. 1 390 ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 

5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 
1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 

gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 

R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
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b) Sołtys. 
2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 

zakres ich działania. 
§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w 
sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 
d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone w § 13 
pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 
b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 

3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 

4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  
z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi w  
§ 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 
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§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu jak 
w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 
7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-

nia. 

§ 15 

Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 

Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 

zebrania, rady gminy i wójta gminy, 
c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 

sołectwa, 
d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-

stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 

f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 

h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 

j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

 l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 
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mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz w roku 
przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w 

sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 
przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 
b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-

sowania.  

R o z d z i a ł   5 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 

dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiej-
skiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 

1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna  w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania. 

8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  
i przekazuje się wójtowi gminy. 

§ 22 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 
4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 

rady sołeckiej. 
5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-

jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 
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statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 

1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 
a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-

wiązków statutowych. 
b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 

R o z d z i a ł   6 
Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 26 
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w 

ramach środków przewidzianych w budżecie gminy i 
uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szcze-
gólności: 
a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 

rady gminy, 
b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 
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§ 32 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 
 

JAN KUŚNIEREWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118 
UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA 

z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wojcieszyce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 
pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 59 statutu gmi-
ny Stara Kamienica z dnia 30 stycznia 2004 r. opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 36, poz. 677 
z 2004 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się statut sołectwa Wojcieszyce jak poniżej: 
D Z I A Ł   I 

Statut sołectwa Wojcieszyce 
R o z d z i a ł   1 

Nazwa i teren działania 
§ 2 

1. Ogół mieszkańców sołectwa Wojcieszyce – o pow. 1 
135 ha stanowi samorząd mieszkańców wsi. 

2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i 
realizuje zadania własne na warunkach określonych w 
niniejszym statucie. 

3. Statut sołectwa określa kompetencje, zadania  
i zakres działania sołectwa, jak i jego organów oraz 
organizację wewnętrzną. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące spraw 
sołectwa podejmowane są po uzyskaniu opinii sołec-
twa. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 4). 

5. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu do organów gminy 
określone niniejszym statutem w przypadku uznania, 
że naruszone są istotne interesy sołectwa. 

§ 3 

1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą 
gminy Stara Kamienica, której mieszkańcy tworzą 
wspólnotę samorządową gminy. 

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

b) statutu gminy Stara Kamienica, 
c) niniejszego statutu. 

3. Sołectwo na zewnątrz reprezentuje sołtys. 

R o z d z i a ł   2 

Organizacja i zakres działania sołectwa 
§ 4 

1. Organami sołectwa są: 
a) Zebranie Wiejskie, 
b) Sołtys. 

2. Zebranie wiejskie może powołać komisje, określając 
zakres ich działania. 

§ 5 

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w 
sołectwie. 

2. Sołtys jest organem wykonawczym. 
3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa.  
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(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwier-
dzono nieważność § 5). 

§ 6 

1. Do zadań sołectwa należy: 
a) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto- 

wych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypo-
czynku i innych spraw związanych z miejscem 
zamieszkania, 

b) kształtowania zasad współżycia społecznego, 
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa, 
d) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 
e) podejmowanie działań mających na celu umacnia-

nie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy 

warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpo-
żarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go.  

2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mie-
nia komunalnego do korzystania. 

3. W zakresie władania i użytkowania mienia komunal-
nego sołectwo posiada uprawnienia określone w § 13 
pkt 3 niniejszego statutu. 

4. Rada Gminy może upoważnić organ sołectwa do 
organizowania na terenie sołectwa imprez, wystaw, 
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

5. Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opi-
nię oraz ustosunkowuje się w sprawach: 
a) lokalizacji inwestycji na terenie sołectwa, 
b) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, te-
renów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

c) zmiany w rozkładzie jazdy środków komunikacji, 
przebiegu tras, 

d) zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby 
zdrowia, kultury, pomocy społecznej, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na te-
renie sołectwa, 

e) sprzedaży nieruchomości komunalnych znajdują-
cych się na terenie sołectwa. 

§ 7 

Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje poprzez: 
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa. 
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu działania 

sołectwa. 
3. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radę Gminy konsultacji społecznej projek-
tów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym 
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa. 

4. Występowanie z wnioskami do organów gminy  
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza 
poza możliwości mieszkańców sołectwa. 

5. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie 
organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów radnych 
oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołec-
twa. 

§ 8 

W celu realizacji wspólnych przedsięwzięć organ sołec-
twa nawiązuje współpracę z organami sołectw na terenie 
gminy, zawierając stosowne porozumienia. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich  
oraz warunki ważności podejmowanych uchwał 

§ 9 

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 
a) z własnej inicjatywy, 
b) z inicjatywy rady sołeckiej, 
c) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców upraw-

nionych do udziału w zebraniu, 
d) z inicjatywy rady gminy lub wójta gminy. 

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości 
sprawowania przez sołtysa urzędu do zwołania zebra-
nia wiejskiego upoważnia się przewodniczącego rady 
sołeckiej. 

§ 10 

1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do 
wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie na ta-
blicach ogłoszeń. 

3. Zebranie wiejskie zwołane zgodnie z § 9 winno odbyć 
się w terminie 7 dni po ogłoszeniu – chyba że wnio-
skodawca proponuje termin późniejszy. 

4. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim winno zawierać pro-
ponowany porządek obrad tego zebrania. 

5. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany  
z radą sołecką. 

§ 11 

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołec-
twa zostali powiadomieni zgodnie z wymogami  
§ 9 niniejszego statutu. 

2. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego 
obradom. 

3. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na prze-
wodniczącego zebrania. 

4. Uczestnicy zebrania mogą zaproponować rozszerze-
nie porządku obrad za zgodą zebrania – zwykłą więk-
szością głosów. 

5. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na pod-
stawie projektu przedłożonego przez sołtysa  
z ewentualnymi poprawkami przewidzianymi w  
§ 10 pkt 4. 

6. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu 
winny być należycie przygotowane. 

7. Obowiązkiem sołtysa i rady sołeckiej jest zapewnienie 
obecności osób referujących sprawy rozpatrywane na 
zebraniu.  

8. Sołtys i rada sołecka może zaprosić na zebranie wiej-
skie przedstawicieli instytucji, których problemy są 
przedmiotem porządku obrad. 

§ 12 

1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy 
mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołec-
twa, lub wpisani do stałego rejestru wyborców, posia-
dający czynne prawo wyborcze do rad gmin i niepo-
zbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych. 

2. Udokumentowanie prawa do udziału w zebraniu leży 
po stronie zainteresowanego. 

3. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do: 
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a) zabierania głosu w dyskusji, 
b) przedstawiania wniosków i projektów uchwał, 
c) głosowania, 
d) składania oświadczeń, 
e) żądania zapisu w protokole złożonego oświadcze-

nia, wniosku lub deklaracji. 
4. W zebraniu wiejskim uczestniczą z urzędu przedsta-

wiciele wójta gminy, którzy mogą zabierać głos  
i składać oświadczenia – bez prawa głosu. 

§ 13 

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy: 
1. Wybór i odwołanie  sołtysa. 
2. Wybór i odwołanie rady sołeckiej. 
3. Opiniowanie w sprawach użytkowania lub innych pra-

wach rzeczowych i majątkowych dotyczących mienia 
komunalnego znajdującego się na terenie sołectwa 
przekazanego sołectwu do korzystania. 

4. Opiniowanie celowości podziału, poszerzenia lub 
likwidacji sołectwa. 

§ 14 

1. Zebranie jest upoważnione do przeprowadzenia wy-
borów oraz podejmowania uchwał przy obecności co 
najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu jak 
w § 12 pkt 1 i 2. 

2. W przypadku braku kworum określonego w pkt 1 na-
stępne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 
minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

3. Decyzje podjęte przez zebranie wiejskie odbyte na 
warunkach określonych w pkt 2 są prawomocne. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie 
może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania nad konkretną sprawą. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911- 
-6/25/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nie-
ważność § 14 ust. 4 zdanie II). 

5. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, tzn. 
liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych 
nie bierze się pod uwagę. 

6. Obrady zebrania są protokołowane. 
7. Uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebra-

nia. 

§ 15 

Sołtys może zwrócić się do wójta gminy o udzielenie 
pomocy w przygotowaniu materiałów na zebranie. 

§ 16 

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazu-
je wójtowi gminy w terminie 7 dni od daty zebrania 
oraz ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy zała-
twia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez radę gminy. 

3. O sposobie załatwienia sprawy wójt informuje sołtysa 
na piśmie w terminie przewidzianym w kodeksie po-
stępowania administracyjnego. 

R o z d z i a ł   4 

Sołtys i rada sołecka 
§ 17 

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata rów-
nolegle z kadencją rady gminy. 

2. Działalność sołtysa i rady sołeckiej ma charakter spo-
łeczny. 

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt gminy w 
terminie do trzech miesięcy po upływie kadencji rady 
gminy. 

4. Do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej peł-
nią swe funkcje dotychczasowy sołtys i rada sołecka. 

§ 18 

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 
a) zwoływanie zebrań wiejskich, 
b) prowadzenie działalności zgodnie ze wskazaniami 

zebrania, rady gminy i wójta gminy, 
c) działanie w sprawie poprawy życia mieszkańców 

sołectwa, 
d) występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, in-

stytucji, organizacji i osób prywatnych we wszyst-
kich sprawach, które dotyczą społecznych i praw-
nych, w tym statutowych interesów sołectwa, 

e) wykonywanie powierzonych mu przepisami zadań 
z zakresu administracji publicznej, 

f) prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki, w 
tym składkami mienia komunalnego i środkami fi-
nansowymi, które gmina przekazała sołectwu do 
korzystania, oraz akceptowanie dokumentów z tym 
związanych, 

g) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa  
o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należno-
ści, (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grud-
nia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 18 ust. 1 lit. g), 

h) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa 
z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między 
innymi w zakresie obronności, ochrony przeciwpo-
żarowej, zapobieganie klęskom oraz usuwanie ich 
skutków, 

i) informowanie ogółu mieszkańców sołectwa  
o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach, 

j) sprawowanie bezpośredniego zarządu mieniem 
komunalnym przekazywanym przez radę gminy  
i powyższego tytułu ponosi odpowiedzialność 
prawną, 

k) występowanie przed sądem na zasadzie posiada-
nej przez sołectwo zdolności sądowej określonej 
ustawą i niniejszym statutem w sprawach należą-
cych do statutowych kompetencji sołectwa, 

 l) przechowywanie protokołów zebrań wiejskich, 
m) występowanie do wójta gminy z wnioskami, propo-

zycjami, inicjatywami w sprawach gospodarowania 
mieniem komunalnym przekraczającymi jego i so-
łectwa możliwości i kompetencje. 

2. Na zebraniach wiejskich sołtys co najmniej raz w roku 
przedkłada informację o swojej działalności. 

3. Sołtys bierze udział w sesjach, a w razie potrzeby w 
posiedzeniach komisji  rady gminy. 

4. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo 
występowania z głosem doradczym.  

§ 19 

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracu-
je z radą sołecką. 
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2. Rada sołecka składa się z 5–6 osób oraz radnych  
z sołectwa. 

3. Rada sołecka wybiera ze swojego grona: 
a) przewodniczącego, 
b) sekretarza. 

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie 
sołtysa. Rada ma charakter opiniodawczy, doradczy 
i inicjatywny. 

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się co najmniej 
raz na kwartał. 

6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys lub prze-
wodniczący rady sołeckiej. 

7. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący rady 
sołeckiej lub sekretarz. 

8. Radny z sołectwa jest członkiem rady sołeckiej bez 
potrzeby uczestniczenia w wyborach. 

9. Rada sołecka w szczególności: 
a) opracowuje i przedstawia projekty uchwał w 

sprawach będących przedmiotem rozpatrywania 
przez zebranie wiejskie, 

b) występuje na zebraniach z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu pro-
blemów sołectwa, 

c) pomaga w wykonywaniu uchwał zebrania wiej-
skiego oraz sprawdza ich realizację, 

d) współdziała z organizacjami społecznymi w celu 
wspólnej realizacji zadań, 

e) przewodniczący rady sołeckiej składa na zebra-
niach wiejskich informację o działalności rady so-
łeckiej, 

f) wydaje opinię o sposobie użytkowania składni-
ków majątkowych mienia komunalnego znajdu-
jących się na terenie sołectwa. 

10. Prowadzi i przechowuje dokumentację, w tym: 
a) statut sołectwa, 
b) protokoły zebrań rady sołeckiej. 

11. Protokoły te powinny zawierać: 
a) porządek dzienny posiedzenia, listę obecności 

członków rady sołeckiej, 
b) wnioski poddane pod głosowanie oraz wynik gło-

sowania.  

R o z d z i a ł   5 

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

§ 20 

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór 
sołtysa i członków rady sołeckiej po upływie kadencji 
zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, 
dzień i godzinę zebrania po uzgodnieniu  
z ustępującym sołtysem i radą sołecką. 

2. Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiej-
skiego dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej 
podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Przewodniczącego zebrania proponuje dotychczaso-
wy sołtys, a zebranie wybiera zwykłą większością gło-
sów. 

§ 21 

1. Wybory lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej prze-
prowadza komisja skrutacyjna  w składzie co najmniej 
3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca 
w wyborach lub odwoływana. 

3. Kandydat na sołtysa winien spełniać następujące 
warunki: 
a) mieszkać co najmniej 3 lata w sołectwie, w którym 

kandyduje, 
b) mieć ukończone 25 lat życia, 
c) złożyć ustne oświadczenie o niekaralności. 

4. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady sołeckiej. 

5. Wybór lub odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej 
następuje w głosowaniu tajnym. 

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a) rejestracja zgłaszanych kandydatów, 
b) przedstawienie uczestnikom zebrania sposobu 

przeprowadzania wyborów, 
c) przeprowadzenie wyborów – zebranie głosów do 

urny. 
d) ustalenie wyników wyborów, 
e) ogłoszenie wyników wyborów, 
f) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. 

7. Protokół komisji skrutacyjnej podpisują członkowie 
komisji oraz przewodniczący zebrania. 

8. Do protokołu dołącza się karty do głosowania  
i przekazuje się wójtowi gminy. 

§ 22 

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez upraw-
nionych uczestników zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybo-
ry rady sołeckiej. 

§ 23 

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

2. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez 
kandydatów na sołtysa, przewodniczący zebrania 
ogłasza następną turę wyborów – eliminując kandyda-
ta z najmniejszą liczbą głosów w poprzedniej turze. 

3. Wybory przeprowadza się aż do skutku. 
4. Zasady określone w pkt 1–3 stosuje się do wyborów 

rady sołeckiej. 
5. Ważność wyborów następuje po zachowaniu następu-

jącej procedury: 
a) w ciągu 7 dni od dnia wyborów – wyborca może 

wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli 
dopuszczono się naruszenia przepisów niniejszego 
statutu, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny 
wpływ na wynik wyborów, 

b) protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do 
wójta gminy, 

c) wójt gminy, po rozpatrzeniu protestu, podejmuje 
decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje o 
decyzji wnioskodawcę, 

d) w razie uwzględnienia protestu wójt gminy zarzą-
dza ponowne wybory sołtysa lub rady sołeckiej w 
zależności, których wyborów protest dotyczył. 

§ 24 
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1. Odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej stanowi 
wyłącznie kompetencję Zebrania Wiejskiego. 

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do wójta gminy 
3. O odwołanie mogą występować: 

a) Rada Gminy 
b) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska po-

parcie, co najmniej 10% mieszkańców uprawnio-
nych do głosowania. 

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnie-
nie. Wnioskowi bez uzasadnienia nie nadaje się bie-
gu. 

5. Rozpatrywane będą wnioski w sprawie: 
a) stawiania zarzutów niewywiązywania się z obo-

wiązków statutowych. 
b) nierespektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-6/25/04 z dnia 13 grudnia 
2004 r. stwierdzono nieważność § 24  
ust. 5). 

6. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu 
ewentualnego odwołania sołtysa wydaje wójt gminy 
na zasadach określonych w § 19. W zarządzeniu wójt 
gminy podaje wnioskodawcę odwołania. 

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest uprzednio wysłu-
chać wyjaśnień wszystkich zainteresowanych. 

8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej następuje w głoso-
waniu tajnym bezpośrednim bezwzględną większo-
ścią głosów w trybie określonym w § 20 statutu i jest 
ważne, jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 
20% uprawnionych do głosowania mieszkańców so-
łectwa. 

9. Sołtys lub członek rady sołeckiej może złożyć rezy-
gnację z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji – 
sołtys wójtowi gminy, a członek rady sołeckiej sołty-
sowi. 

§ 25 

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, wójt 
gminy zwołuje zebranie wiejskie w celu wyboru nowe-
go sołtysa. 

2. Wybory w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej 
przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez sołty-
sa. 

R o z d z i a ł   6 
Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 26 
1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w 

ramach środków przewidzianych w budżecie gminy i 
uzyskanych od sponsorów w ramach budżetu gminy. 

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest według planu 
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez zebra-
nie wiejskie. 

R o z d z i a ł   7 

Nadzór nad działalnością sołectwa 
§ 27 

1. Rada gminy i wójt gminy sprawują nadzór nad sołec-
twem w zakresie wykonywania zadań. 

2. Do podstawowych środków nadzoru należą w szcze-
gólności: 

a) dokonywanie oceny aktywności sołectwa na sesji 
rady gminy, 

b) dokonywanie lustracji sołectwa, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. 

3. Wójt gminy obowiązany jest czuwać, aby mienie so-
łectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie. 

4. Wójt gminy oraz wyznaczeni przez niego pracownicy 
urzędu gminy, jednostek budżetowych i zakładów bu-
dżetowych mogą uczestniczyć w zebraniach wiejskich 
i rady sołeckiej. 

5. Wójt gminy wstrzymuje realizację uchwały zebrania 
wiejskiego, jeżeli uzna ją za sprzeczną z prawem. 

6. Wójt gminy i podporządkowane gminie jednostki or-
ganizacyjne są obowiązane uwzględniać i realizować 
uchwały i opinie zebrania wiejskiego, a w razie od-
miennego stanowiska przedstawić je sołtysowi wraz z 
uzasadnieniem. 

 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Zebranie wiejskie może poprzez podjęcie uchwały wnio-
skować do rady gminy zmianę statutu sołectwa. 

§ 29 

Spory między zebraniem wiejskim, sołtysem i radą so-
łecką na tle interpretacji i niejasności niniejszego statutu 
oraz odwołania od decyzji organów gminy naruszających 
istotne interesy sołectwa rada gminy rozpatruje na wnio-
sek wójta gminy. 

§ 30 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-6/25/04  
z dnia 13 grudnia 2004 r. stwierdzono nieważność  
§ 30). 

§ 31 

1. Traci moc uchwała nr XXVI/136/96 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadania 
statutu jednostkom pomocniczym gminy. 

2. Traci moc uchwała nr XXV/143/04 Rady Gminy Stara 
Kamienica z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia statutu sołectw gminy Stara Kamienica. 

§ 32 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN KUŚNIEREWSKI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 
UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 14 grudnia 2004 r. 
w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz odpadów komunalnych stałych 
na wysypisko gminne w miejscowości Przystronie w 2005 r. 

 Na podstawie art. 6 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się dla mieszkańców gminy Łagiewniki warunki 
odpłatności za wywóz odpadów komunalnych stałych: 
1) za dwukrotne opróżnienie pojemnika 110 l w mie-

siącu – 6,83 zł brutto 
6,38 zł netto + 0,45 zł/7% VAT/ = 6,83 zł; 

2) dwukrotne opróżnienie pojemnika 220 l w miesiącu 
– 11,76 zł brutto 
10,99 zł netto + 0,77 zł/7% VAT/ = 11,76 zł; 

3) dwukrotne opróżnienie pojemnika 1100 l w miesią-
cu – 39,91 zł brutto 
37,30 zł netto + 2,61 zł/7% VAT/ = 39,91 zł; 

4) opróżnienie kontenera (na zgłoszenie) jednorazo-
wo – 184,18 zł brutto 
172,13 zł netto + 12,05 zł/7% VAT/ = 
184,18 zł; 

5) zakup 1 szt. worka o objętości 120 l wraz  
z wywozem na wysypisko – 5,78 zł brutto 
5,40 zł netto + 0,38 zł/7% VAT/ = 5,78 zł brutto. 

2. Ustala się częstotliwość wywożenia odpadów komu-
nalnych stałych z posesji dwa razy w miesiącu. 

§ 2 
Ustala się opłatę za zarzut na wysypisko gminne  
w wysokości: 24,58 zł netto + 1,72 zł/7% VAT/za  
1 m3 odpadów – 26,30 zł brutto. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Łagiewniki. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr IX/72/2003 r. Rada Gminy  
Łagiewniki z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ustale-
nia odpłatności za wywóz odpadów komunalnych stałych 
na wysypisko gminne w miejscowości Przystronie w 2004 
r. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEK KACZMARCZYK 
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120 
UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 14 grudnia 2004 r. 

w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wozem 
                       asenizacyjnym z budynków komunalnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142 poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 4ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się stawkę 4,20 zł/m³ +7%VAT = 4,49zł/m³ zuży-
tej wody przy naliczeniu odpłatności za wywóz nieczysto-
ści płynnych wozem asenizacyjnym z budynków komu-
nalnych przez Zakład Usług Komunalnych  
w Łagiewnikach. 

§ 2 

Opłatę za wywóz nieczystości nalicza i pobiera Zakład 
Usług Komunalnych w Łagiewnikach. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łagiewniki. 

 

§ 4 

Traci moc uchwała Rady Gminy Łagiewniki nr XII/ 
/92/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia 
odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wozem ase-
nizacyjnym z budynków komunalnych. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEK KACZMARCZYK 

 
 
 

121 
UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 14 grudnia 2004 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/119/96 z dnia 9 sierpnia 1996 r.  
w sprawie uchwalenia statutu gminy Łagiewniki 

 Na podstawie art. 3 ust. 1 w zw. art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVII/119/96 z dnia 9 sierpnia 1996 r.  
w sprawie uchwalenia statutu gminy Łagiewniki wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1. § 391 otrzymuje następujące brzmienie: „Użyte  

w regulaminie obrad Rady Gminy Łagiewniki sformu-
łowania oznaczają: 
Rada – Radę Gminy Łagiewniki 
Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Gminy 
Łagiewniki 
Radny – Radnego Gminy Łagiewniki 
Regulamin – regulamin obrad Rady Gminy Łagiewniki 
Biuro – biuro Rady 
Wójt – wójt Gminy Łagiewniki 

Prowadzący obrady – Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Łagiewniki lub wiceprzewodniczącego, który pro-
wadzi sesję pod nieobecność Przewodniczącego”. 

2. § 3914 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. 
Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym 
znaczeniu.”. 

3. § 3914 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. 
Interpelacje składa się na piśmie w biurze Rady lub w 
trakcie sesji na ręce prowadzącego obrady. Interpela-
cja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu 
faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynika-
jące zeń pytanie, skierowane do konkretnego adresa-
ta.”. 

4. § 3921 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Między sesjami Rady projekt uchwały, odpowiada-
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jący wymogom zawartym w § 3919 powinien być prze-
kazany do biura rady w celu umieszczenia odpowied-
niego punktu porządku obrad. Przewodniczący może 
przekazać projekt do odpowiedniej komisji rady, a 
także do radcy prawnego celem wydania opinii.”. 

5. § 3921 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. Projekt uchwały powinien zawierać opinię radcy 
prawnego i odpowiednich merytorycznych Komisji 
Rady.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ła-
giewniki 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEK KACZMARCZYK 

 

122 
UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA 

z dnia 16 grudnia 2004 r. 
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 

 Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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) Rada Gminy w Kotli uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Pomocy mającej na celu ekonomiczne usamodziel-
nienie osoby – udziela Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej uwzględniając możliwości finan-
sowe Ośrodka. 

2. Świadczenia pieniężne w celu ekonomicznego usa-
modzielnienia są przyznawane w formie jednorazo-
wego zasiłku celowego w drodze decyzji. 

3. Osoba ubiegająca się o pomoc na ekonomiczne 
usamodzielnienie przedkłada zaświadczenie, że nikt z 
członków rodziny nie korzystał z żadnej formy pomo-
cy udzielanej na ten cel przez Powiatowy Urząd Pra-
cy. 

§ 2 

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na: 
1) podjęcie działalności gospodarczej, 
2) koszty przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowa-

nia, o ile jednostka szkoląca zobowiąże się do przygo-
towania zawodowego świadczeniobiorcy w czasie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy, a przygotowanie to rokuje 
poprawę jego sytuacji materialnej. 

§ 3 

Zasiłek celowy może być przyznany jeżeli okoliczności 
sprawy i przedłożone przez ubiegającego się propozycje 
działalności rokują, że pomoc będzie wykorzystana 
zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 4 

1. Przyznanie zasiłku celowego i jego wysokość zależne 
są od warunków bytowych zainteresowanego oraz ro-
dzaju przedsięwzięcia. 

2. Zasiłek celowy, z zastrzeżeniem § 5, ust. 4 nie może 
przekroczyć wysokości 10-krotnego zasiłku stałego z 
pomocy społecznej. 

§ 5 

1. Zasiłek celowy może być bezzwrotny lub zwrotny w 
części lub w całości. 

2. Zasiłek podlega zwrotowi, jeżeli nie zostanie wykorzy-
stany zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Uprawnione do bezzwrotnego zasiłku celowego są 
osoby lub rodziny, których dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. 

4. Zasiłek na pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu 
lub przekwalifikowania ustala się w wysokości kosz-
tów szkolenia nie wyższy niż 5-krotny zasiłek stały z 
pomocy społecznej, po złożeniu przez świadczenio-
biorcę pisemnego zobowiązania do jego odbycia. 
Koszty te pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej bezpośrednio jednostce szkolącej. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Kotla. 

§ 7 

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

 
TADEUSZ ŁOTOCKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 
UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 17 grudnia 2004 r. 
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi 

zasób Gminy 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się zasady gospodarowania lokalami użytko-
wymi oddawanymi w najem, a stanowiącymi zasób 
gminy. 

2. Za lokal użytkowy w rozumieniu niniejszej uchwały 
uważa się samodzielny lokal lub jego część przezna-
czony na cele inne niż mieszkalne. 

§ 2 

1. Przekazywanie lokali użytkowych stanowiących mie-
nie komunalne następuje poprzez ich oddanie w na-
jem w trybie: 
1) przetarg ustny nieograniczony, 
2) przetarg ustny ograniczony, 
3) przetarg pisemny ograniczony, 
4) bezprzetargowy tryb najmu. 

2. Przetarg organizuje Wójt Gminy, ustalając regulamin, 
skład komisji oraz warunki umowy. 

§ 3 

Upoważnia się Wójta Gminy do odstąpienia od wyłonie-
nia najemcy lokalu w sposób określony w § 1, ust. 1 w 
przypadku: 
1) przeznaczenia lokalu na prowadzenie działalności 

wspomagającej jednostki organizacyjne o charakterze 
ogólnogminnym, m.in. w zakresie: oświaty, kultury, 
ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej, 
ochrony przeciwpożarowej, 

2) przeznaczenia lokalu na potrzeby instytucji społecz-
nych, politycznych, oświatowych, kulturalnych, kultury 
fizycznej itp., 

3) oddania lokalu w najem dla dotychczasowych użyt-
kowników w celu zawarcia umowy najmu, 

4) niewyłonienia w drodze co najmniej dwóch przetargów 
najemcy lokalu. 

§ 4 

Okres najmu określa Wójt Gminy Marcinowice. 

§ 5 

1. Stawki czynszu na lokale użytkowe określać będzie 
Zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice. 

2. Lokale przeznaczone na cele publiczne mogą być 
oddawane w bezpłatne użytkowanie. 

3. Lokale użytkowane przez jednostki nieprowadzące 
działalności gospodarczej, a dotowane w całości  
z budżetu Gminy, zwalnia się z czynszu najmu. 

4. W przypadku dalszego użytkowania lokalu po rozwią-
zaniu lub wygaśnięciu umowy będą naliczane opłaty 
za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości 2-
krotnej stawki miesięcznego czynszu najmu. 

§ 6 

Wójta Gminy Marcinowice może: 
1) w przypadkach szczególnych całkowicie zwolnić na-

jemcę z czynszu najmu na okres 6 miesięcy  
w roku obrachunkowym, 

2) po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wykonanie 
bieżącego lub kapitalnego remontu oraz po udoku-
mentowaniu poniesionych kosztów, zwolnić z czynszu 
najmu. 

§ 7 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc: 
1. uchwała nr XXVI/135/96 Rady Gminy w Marcinowi-

cach z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia 
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zasad zarządu mieniem Gminy w zakresie wynajmu i 
czynszów najmu lokali użytkowych, 

2. uchwała nr XXXI/172/96 Rady Gminy w Marcinowi-
cach z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniająca uchwałę nr 
XXVI/135/96 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 
kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu 
mieniem Gminy w zakresie wynajmu  
i czynszów najmu lokali użytkowych, 

3. uchwała nr III/17/98 Rady Gminy w Marcinowicach z 
dnia 27 listopada 1998 r. zmieniająca uchwałę  
nr XXVI/135/96 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 
kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu 
mieniem Gminy w zakresie wynajmu i czynszów naj-
mu lokali użytkowych, 

4. uchwała nr XII/100/99 Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę  
nr XXVI/135/98 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 
kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu 
mieniem Gminy w zakresie wynajmu i czynszów naj-
mu lokali użytkowych, 

5. uchwała nr XXIII/171/00 Rady Gminy Marcinowicach 
z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę nr 
XXVI/135/96 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 
kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu 
mieniem Gminy w zakresie wynajmu i czynszów naj-
mu lokali użytkowych, 

6. uchwała nr VI/28/03 Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 19 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę  
nr XXVI/135/96 Rady Gminy Marcinowice z dnia 

26 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia zasad za-
rządu mieniem Gminy w zakresie wynajmu  
i czynszów najmu lokali użytkowych. 

§ 8 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Marcinowice. 

 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
LESZEK ZAZULAK 

 
 
 
 
 
 
 

124 
UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia 17 grudnia 2004 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr X/77/99 Rady Gminy Marcinowice z dnia 
10 września 1999 r. w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania nierucho-
         mościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 34 ust. 6 oraz art. 70 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice 
uchwala: 

 
 

§ 1 

W rozdziale V Zasady sprzedaży budynków i lokali 
mieszkalnych uchwały nr X/77/99 Rady Gminy Marcino-
wice z dnia 10 września 1999 r. w sprawie: ustalenia 
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
mienie komunalne Gminy Marcinowice  wprowadza się 
następujące zmiany: 
W § 46; 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „w przypadku sprzedaży 

lokalu mieszkalnego, za który nabywca w dniu zawar-
cia umowy wpłaca całość ceny stosuje się bonifikatę 
w wysokości 90% wartości lokalu i wartości gruntu”; 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „w przypadku sprzedaży 
budynku, za który nabywca w dniu zawarcia umowy 

wpłaca całość ceny stosuje się bonifikatę w wysokości 
70% wartości lokalu i wartości gruntu”; 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego na raty stosuje się bonifikatę w wyso-
kości 70% wartości lokalu i wartości gruntu. 
Na wniosek nabywcy cena sprzedaży może być roz-
łożona na raty roczne do 10 lat, z tym że pierwsza ra-
ta wynosi 20% wartości lokalu mieszkalnego  
i wartości gruntu, po zastosowaniu bonifikaty i jest 
płatna najpóźniej przed zawarciem aktu notarialnego. 
Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega 
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej 
równej 10% stopy redyskonta weksli stosowanej przez 
Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Raty są 
płatne wraz z oprocentowaniem od niespłaconej czę-
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ści ceny, w terminie do  
31 marca każdego roku. 

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „przy sprzedaży budynku 
mieszkalnego na raty stosuje się bonifikatę w wyso-
kości 50% wartości budynku i wartości gruntu. Na 
wniosek nabywcy cena sprzedaży może być rozłożo-
na na raty roczne do 10 lat, z tym że pierwsza rata 
wynosi 20% wartości budynku mieszkalnego i warto-
ści gruntu, po zastosowaniu bonifikaty i jest płatna 
najpóźniej przed zawarciem aktu notarialnego. Rozło-
żona na raty niespłacona część ceny podlega opro-
centowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej 
równej 10% stopy redyskonta weksli stosowanej przez 
Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Raty są 
płatne wraz z oprocentowaniem od niespłaconej czę-

ści ceny, w terminie do  
31 marca każdego roku.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  
Marcinowice. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
LESZEK ZAZULAK 
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POROZUMIENIE  

zawarte w dniu 21 grudnia 2004 r. 
 
pomiędzy: 
Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże 
J. Słowackiego 12–14 reprezentowanym przez: 
 
Pawła Wróblewskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
Andrzeja Pawluszka – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
a  
Powiatem Kłodzkim z siedzibą w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, reprezentowanym 
przez: 
 
Adama Łąckiego – Starostę Kołodzkiego 
Jarosława Zachariasza – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304), art. 13 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. 
Dz. U. Nr 261, poz. 2603) oraz uchwały XXIII/255/2004 Rady Powiatu Kłodzkie-
go z dnia 11 maja 2004 r. o przekazaniu szkół pod nazwą Zespół Szkół Agro-
technicznych w Bożkowie samorządowi województwa dolnośląskiego, 
 
Strony zawierają następujące porozumienie: 
 

 
§ 1 

Powiat Kłodzki 31 grudnia 2004 r. przekaże, a Woje-
wództwo Dolnośląskie przejmie do prowadzenia szkołę 
pod nazwą Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalio-
nów Chłopskich w Bożkowie, zwany dalej „szkołą”. 

§ 2 
Przekazanie składników majątkowych Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych nastąpi według następujących zasad: 
1. Powiat Kłodzki przekazuje mienie ruchome szkoły,  

o której mowa w § 1 o wartości księgowej na dzień 31 
grudnia 2004 r.  

2. Wartość mienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego, 
paragrafu na dzień 31 grudnia 2004 r. ustalona zosta-
nie przez umocowanych przedstawicieli stron w pro-
tokole inwentaryzacyjnym sporządzonym najpóźniej 
do 28 lutego 2005 r. 

3. Mienie ruchome zostanie przekazane na podstawie 
oddzielnych protokołów zdawczo-odbiorczych. 

4. Nieruchomości zostaną przekazane na rzecz Woje-
wództwa Dolnośląskiego na podstawie zawartej do 
dnia 31 grudnia 2004 r. umowy użyczenia, na okres 
do dnia 28 lutego 2005 r. 

5. Umowa darowizny nieruchomości zostanie zawarta w 
terminie do dnia 28 lutego 2005 r. 

6. Za wartość nieruchomości przyjmuje się ich wartość 
księgową ustaloną według stanu na dzień podpisania 
umowy użyczenia, o której mowa w pkt 4. 

7. Koszty zawarcia umowy darowizny w formie aktu 
notarialnego, o której mowa w pkt 5, oraz należny po-
datek VAT od darowizny nieruchomości poniesie w 
równych częściach Województwo Dolnośląskie  
i Powiat Kłodzki. 

§ 3 

Do 28 lutego 2005 r. Powiat Kłodzki udostępni Zespołowi 
Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie własne pomiesz-
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czenia warsztatowe w Pałacu w Bożkowie na potrzeby 
warsztatów szkolnych. 
Od 1 marca 2005 r. do czasu trwania rozpoczętego 
kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych wcho-
dzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Boż-
kowie Powiat Kłodzki zabezpieczy uczniom odpowiednie 
pomieszczenia do praktyki mechanicznej na podstawie 
porozumienia pomiędzy Dyrektorami ZSA Bożków a 
NST Nowa Ruda. 

§ 4 

1. Zobowiązania i należności budżetowe powstałe przed 
dniem przekazania szkoły są zobowiązaniami  
i należnościami Powiatu Kłodzkiego. 

2. Środki pieniężne zgromadzone na dzień 31 grudnia 
2004 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych szkoły sta-
ją się środkami pieniężnymi szkoły. 

3. Środki pieniężne zgromadzone na dzień 31 grudnia 
2004 r. na wyodrębnionych rachunkach bankowych 
dochodów i wydatków podlegają zwrotowi do budżetu 
Powiatu Kłodzkiego. 

§ 5 

Sprawy nieuregulowane niniejszym porozumieniem 
określone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Kodeksu cywilnego.  

§ 6 

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących 
egzemplarzach – dwa dla Województwa Dolnośląskiego, 
trzy dla Powiatu Kłodzkiego. 

§ 8 

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpi-
sania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

 
 

Powiat Kłodzki: Województwo Dolnośląskie 
STAROSTA MARSZAŁEK  

 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
ADAM ŁĄCKI  

 PAWEŁ WRÓBLEWSKI 
  
  

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU 
 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

JAROSŁAW ZACHARIASZ  
 ANDRZEJ PAWLUSZEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 
1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców War-

szawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 
2) w punktach sprzedaży: 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 
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