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UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 14 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Radomierzyce, zatwierdzonego uchwałą nr 214/97
Rady
Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 1997 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 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. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy
Zgorzelec nr 128/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi
Radomierzyce, Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
Przepisy ogólne
§1
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce, zwana dalej zmianą
planu, składa się z:
a) części tekstowej, która stanowi treść niniejszej
uchwały;
b) części graficznej, którą jest rysunek zmiany planu
na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu obejmuje działki nr nr: 14/4, 86/8,
86/10, 202/13, 202/14, 209/2, 209/3, 404/12, 404/14 i
część działki nr 404/15 w obrębie Radomierzyce.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu zmiany planu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, stanowi załącznik nr
3 do niniejszej uchwały.
§2
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia
dotyczące obszarów określonych w § 1ust. 2,
2) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem przeznaczenia,
3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać
na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, co oznacza, że przynajmniej 70% sumy powierzchni użytkowej obiektów zlokalizowanych na tym
terenie powinno odpowiadać temu przeznaczeniu,
4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe,
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi,

6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą fasadę budynku, od której odstępstwem mogą być podcienia w poziomie
parteru oraz balkony i wykusze,
7) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć
usługi niezaliczone do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, których ewentualna
uciążliwość
mierzona
zgodnie
z przepisami szczególnymi nie przekracza swym
zasięgiem granic własności terenu,
8) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to
rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię działki lub terenu przeznaczoną na zieleń,
9) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć
stosunek powierzchni ogólnej rzutu przyziemia, liczonej w obrysie zewnętrznym ścian obiektów zlokalizowanych na terenie, do powierzchni tego terenu,
10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez
to rozumieć stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów zlokalizowanych na terenie, łącznie z powierzchnią ogólną poddaszy, liczoną wg obowiązujących przepisów, do powierzchni tego terenu,
11) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne, w momencie podejmowania uchwały,
o której mowa w § 1 ust. 1, przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z
prawomocnych decyzji administracyjnych.
§3
Wszystkie oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu.
§4
Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:
1) tereny usług komercyjnych oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem U, przez co należy rozumieć
zlokalizowanie na tym terenie obiektu o funkcji handlowo-usługowej;
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2) tereny obsługi komunikacji oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem KS, przez co należy
rozumieć zlokalizowanie na tym terenie stacji
paliw, stacji gazu płynnego, stanowiska obsługowo-diagnostycznego pojazdów samochodowych
i parkingów lub innych obiektów służących obsłudze;
3) tereny wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MR, przez co należy rozumieć mieszkalnictwo
jednorodzinne z dopuszczeniem usług komercyjnych
nieuciążliwych;
4) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku
zmiany planu symbolem ZP, przez co należy rozumieć urządzoną zieleń z przewagą zieleni wysokiej.
§5
Ustalenia zmiany planu, o których mowa w art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, określone są:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust.
1 i 2, w § 8 ust. 1 i 2, w § 9 ust. 1 i 2 oraz na rysunku planu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
– w § 6 ust. 4, w § 7 ust. 3, w § 8 ust. 3,
w § 9 ust. 3 oraz na rysunku planu (akcent architektoniczny);
3) zasady ochrony środowiska – w § 10;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej – w § 11,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych – w § 7;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy – w § 6 ust. 4, 5 i 7, w § 7 ust. 3, 4 i 5 oraz na
rysunku planu;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych – nie występują na obszarze planu;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego
– w § 6 ust. 13, w § 7 ust. 11, w § 8 ust. 4
i w § 9 ust. 10;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – w § 6 ust. 3 i 8, w § 7 ust. 3 pkt 2, 3 i 5, w §
8 ust. 3 pkt 3 i 4 oraz w § 9 ust. 3 pkt 3 i ust. 5;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej –
w § 6 ust. 6, 9, 10, 11 i 12, w § 7 ust. 6, 7, 8, 9 i 10,
oraz w § 9 ust.4, 6, 7, 8 i 9;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów – w § 6 ust. 13, w
§ 7 ust. 12, w § 8 ust. 2 oraz w § 9 ust. 11;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
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27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – w § 13.
Ustalenia szczegółowe
§6

Ustalenia dla terenu obejmującego działki nr nr: 202/13,
202/14, 209/2, 209/3 i 404/12 i oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem 1.U.
1. Przeznaczenie podstawowe – teren usług komercyjnych.
2. Jako dopuszczalne ustala się funkcje usług hotelarskich, gastronomii, rozrywki, bankowości, wymiany
walut i innych usług nieuciążliwych oraz mieszkalnictwa
przeznaczonego
dla
właściciela
i personelu obsługi.
3. Nie dopuszcza się lokalizacji obiektu handlowego
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) na narożniku istniejących dróg ustala się obowiązującą linię zabudowy zgodnie z rysunkiem
zmiany planu;
2) dla pozostałej części obiektu oraz dla ewentualnych obiektów w głębi terenu ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) wysokość zabudowy – od strony ulic: dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe;
na pozostałej części terenu: dwie lub jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem poddasza
użytkowego;
4) na odcinku obowiązującej linii zabudowy ustala
się dachy dwuspadowe o układzie kalenicowym o
kącie nachylenia zbliżonym do 45°, pokryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem w kolorze zbliżonym do dachówki ceramicznej;
5) doświetlenie poddaszy od strony ulic lukarnami
lub poprzez wybudówki oknami umieszczonymi
w fasadzie budynku;
6) akcent architektoniczny z dominantą nad narożnikiem (w miejscu zaznaczonym na rysunku
zmiany planu).
5. Wskaźnik intensywności zabudowy do 2,0.
6. Nie dopuszcza się bezpośredniego wjazdu na teren
z drogi prowadzącej do przejścia granicznego.
7. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde
rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji
handlowej lub usługowej oraz 1 miejsce na mieszkanie lub pokój dla personelu obsługi. 7–8% miejsc
postojowych należy przewidzieć jako miejsca dla
osób niepełnosprawnych; miejsca postojowe mogą
być sytuowane w poziomie terenu lub w kondygnacji
podziemnej.
8. Ustala się obowiązek zachowania minimum 20% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
9. Zaopatrzenie w wodę z sieci wiejskiej poprzez wodociąg usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 1.U.
10. Odprowadzenie ścieków.
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1) ścieki sanitarne do czasu uruchomienia wiejskiej
kanalizacji sanitarnej odprowadzać należy do
szczelnego zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie 1.U;
po uruchomieniu wiejskiej kanalizacji sanitarnej
ścieki należy odprowadzić do kolektora usytuowanego w ciągu drogi przylegającej do terenu
od strony południowej;
2) wody opadowe należy odprowadzić do kolektora
kanalizacji
deszczowej,
usytuowanego
w drodze dojazdowej do przejścia granicznego; z
terenów zielonych nie należy odprowadzać wód
deszczowych.
Dostawa energii elektrycznej z sieci średniego napięcia na warunkach określonych przez dostawcę
energii.
Zaopatrzenie w ciepło z własnego źródła w oparciu o
olej opałowy, gaz płynny lub energię elektryczną.
Dopuszcza się scalenie wszystkich działek gruntu
usytuowanych w granicach rozgraniczających
w jedną całość.
Do czasu podjęcia działań realizacyjnych teren może być użytkowany w sposób dotychczasowy.
§7

Ustalenia dla terenu obejmującego działkę nr 404/14
i część działki nr 404/15 oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 2.MR.
1. Przeznaczenie podstawowe – teren wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
2. Jako dopuszczalne ustala się funkcje gastronomii
i parkingu.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
2) realizacja zabudowy jest uwarunkowana ścisłą
koordynacją z zamierzeniami inwestycyjnymi dotyczącymi obiektu usytuowanego poza granicami
zmiany planu, na działce nr 211;
3) zabudowa może być realizowana jako: rozbudowa istniejącego obiektu, lub jako budowa nowego
obiektu w przypadku wyburzenia obiektu o którym mowa w pkt 2;
4) w przypadku budowy nowego obiektu, jego wysokość i nachylenie połaci dachowej muszą być
identyczne jak w sąsiednim obiekcie usytuowanym na działce nr 212/2;
5) niezabudowaną część terenu należy wykorzystać
na zieleń towarzyszącą i miejsca postojowe dla
samochodów; dopuszcza się urządzenie w tej
części ogródka gastronomicznego;
6) do czasu zabudowy dopuszcza się wykorzystanie
całego terenu zgodnie z pkt 5.
4. Wskaźnik intensywności zabudowy do 0,6.
5. Wskaźnik zabudowy do 0,3.
6. Nie dopuszcza się bezpośredniego wjazdu na teren
z drogi prowadzącej do przejścia granicznego.
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7. Zaopatrzenie w wodę z sieci wiejskiej poprzez wodociąg usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 1.U.
8. Odprowadzenie ścieków:
1) ścieki sanitarne do czasu uruchomienia wiejskiej
kanalizacji sanitarnej odprowadzać należy do
szczelnego zbiornika bezodpływowego usytuowanego na działce nr 211;
po uruchomieniu wiejskiej kanalizacji sanitarnej
ścieki należy odprowadzić do kolektora usytuowanego w ciągu drogi przylegającej do terenu
od strony południowej;
2) wody opadowe należy odprowadzić do kolektora
kanalizacji
deszczowej,
usytuowanego
w drodze dojazdowej do przejścia granicznego; z
powierzchni zielonych nie należy odprowadzać
wód deszczowych.
9. Dostawa energii elektrycznej z sieci średniego lub
niskiego napięcia na warunkach określonych przez
dostawcę energii.
10. Zaopatrzenie w ciepło z własnego źródła w oparciu o
olej opałowy, gaz płynny lub energię elektryczną.
11. Dopuszcza się scalenie działek gruntu usytuowanych w granicach rozgraniczających w jedną całość
z działką nr 211.
12. Do czasu podjęcia działań realizacyjnych teren może być użytkowany w sposób dotychczasowy.
§8
Ustalenia dla terenu obejmującego działkę nr 14/4
i oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 3.ZP.
1. Przeznaczenie podstawowe – teren zieleni parkowej,
stanowiącej przestrzeń publiczną.
2. Jako dopuszczalne na okres tymczasowy, ustala się
wykorzystanie na cele handlu detalicznego istniejącego obiektu gospodarczego, przylegającego do ogrodzenia działki kościelnej.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się wznoszenia wszelkich obiektów kubaturowych;
2) ustala się obowiązek utrzymania i konserwowania
istniejącej zieleni:
3) uzupełnianie istniejącej zieleni powinno być ukierunkowane na nadanie całemu zespołowi walorów
dekoracyjnych;
4) obejmuje się ochroną istniejący obiekt małej architektury w formie Godła Rzeczypospolitej Polskiej,
dopuszczając jednocześnie jego modyfikację, uzasadnioną podniesieniem jego walorów plastycznych.
4. Nie dopuszcza się podziału terenu na mniejsze nieruchomości.
§9
Ustalenia dla terenu obejmującego działki nr nr: 86/8
i 86/10 i oznaczonego symbolem 4.KS.
1. Przeznaczenie podstawowe – teren obsługi komunikacji.
2. Jako dopuszczalne ustala się funkcje usług komercyjnych bezpośrednio towarzyszące i wzbogacające
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funkcję podstawową jak handel, gastronomia, wymiana walut itp.
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, poza
którą nie dopuszcza się sytuowania budynków;
poza tą linią dopuszcza się sytuowanie zbiorników podziemnych i wolno stojących, trwale związanych z gruntem, urządzeń reklamowych oraz
obiektów małej architektury;
2) ustala się jako obowiązującą zabudowę parterową z płaskim dachem; dopuszcza się częściowe
przekrycie
dachem
dwuspadowym
o nachyleniu ok. 30°;
3) dla ochrony sąsiadującej z terenem 4.KS istniejącej zabudowy mieszkaniowej należy nasadzić
żywopłot zimozielony.
Dojazd do terenu ustala się od drogi usytuowanej
wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 86/10.
Ustala się przeznaczenie co najmniej 15% terenu
jako powierzchni biologicznie czynnej; rów rozdzielający działki 86/8 i 86/10, w którym prowadzone są
przewody kanalizacji deszczowej należy zasypać i
urządzić jako powierzchnię biologicznie czynną.
Zaopatrzenie w wodę z sieci wiejskiej poprzez wodociąg 90 mm usytuowany na terenie 4.KS.
Odprowadzenie ścieków:
1) ścieki sanitarne do czasu uruchomienia wiejskiej
kanalizacji sanitarnej odprowadzać należy do
szczelnego zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie 4.KS;
po uruchomieniu wiejskiej kanalizacji sanitarnej
ścieki należy odprowadzić do kolektora usytuowanego w ciągu drogi przylegającej do terenu
od strony zachodniej;
2) wody opadowe z dróg i placów oraz stacji paliw,
z których dokonywane jest przyjmowanie
i wydawanie produktów naftowych mają być kierowane do instalacji deszczowo-przemysło-wej, a
następnie do urządzenia oczyszczającego; instalacja deszczowo-przemysłowa oraz urządzenie
oczyszczające muszą być usytuowane na terenie
4.KS; oczyszczone wody deszczowe należy kierować do kanalizacji deszczowej przebiegającej
przez
teren
4.KS;
z terenów zielonych nie należy odprowadzać wód
deszczowych.
Dostawa energii elektrycznej z sąsiadującej z terenem 4.KS sieci średniego napięcia.
Zaopatrzenie w ciepło z własnego źródła w oparciu o
olej opałowy, gaz płynny lub energię elektryczną.
Dopuszcza się scalenie wszystkich działek gruntu
usytuowanych w granicach rozgraniczających
w jedną całość.
Do czasu podjęcia działań realizacyjnych teren może być użytkowany w sposób dotychczasowy.
Ochrona środowiska, przyrody
i dziedzictwa kulturowego
§ 10
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Ustala się następujące zasady ochrony środowiska
i przyrody:
1) uciążliwość wywoływana prowadzoną działalnością
nie może przekraczać, określonych w przepisach
szczególnych, wartości dopuszczalnych na granicy terenu wyznaczonego zmianą planu;
2) wprowadza się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej, z części terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, przed podjęciem działalności realizacyjnej;
3) wprowadza się zakaz odprowadzania ścieków do wód
gruntowych i powierzchniowych oraz do ziemi;
4) dla obiektów budowlanych należy przewidzieć miejsca
na place pod śmietniki i umożliwić segregację odpadów;
5) wywóz odpadów komunalnych prowadzony będzie na
wysypisko komunalne w Jędrzychowicach;
6) drzewostan na terenach zieleni obejmuje się ochroną,
a niezbędna likwidacja drzew na terenach przeznaczonych pod inwestycje musi być zrekompensowana
nasadzeniami na innym terenie.
§ 11
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska kulturowego:
1) przy kształtowaniu zieleni na terenie 3.ZP należy
chronić widok na wieżę kościoła pw. Św. Piotra
i Pawła;
2) z uwagi na sąsiedztwo domu mieszkalnogospodarczego nr 38, ujętego w spisie konserwatorskim, realizacja zabudowy określona w § 7
ust. 3 pkt 2–4 może zostać uzależniona od wcześniejszego wykonania kart ewidencyjnych zabytku architektury i budownictwa.
Przepisy końcowe
§ 12
Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Radomierzyce zatwierdzonego uchwałą
nr 214/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 1997
r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Jeleniogórskiego Nr 26, poz. 51 z 12 maja 1997 r., w
obszarze objętym niniejszą zmianą planu, tracą swą
ważność.
§ 13
Określa się stawki procentowe, o których mowa
w art. 15 ust. 2 pkt 12 na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem U – 25%;
2) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem MR – 20%;
3) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem ZP –1%;
4) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu
symbolem KS – 30%.
§ 14
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zgorzelec.
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§ 15
Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.

PRZEWODNICZĄCA RADY
JANINA SŁABICKA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady
Gminy Zgorzelec z dnia 14 lutego
2005 r. (poz. 1480)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Gminy Zgorzelec z dnia 14 lutego
2005 r. (poz. 1480)

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI RADOMIERZYCE, ZATWIERDZONEGO
UCHWAŁĄ NR 214/97 RADY GMINY ZGORZELEC Z DNIA 28 LUTEGO 1997 ROKU

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec rozpatrzyła nieuwzględnione przez Wójta Gminy Zgorzelec uwagi wniesione do projektu zmiany planu miejscowego i rozstrzygnęła je w sposób następujący:
1) Maria i Wiktor Chalik (zam. Radomierzyce 9) pismem z dnia 6 stycznia 2005 r., nazwanym „Wniosek do zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego”,
dotyczącym
nieruchomości
nr
86/8
i nr 86/10 (Obr. Radomierzyce, AM-3):
a) podnoszą, że „uchwała Rady Gminy Zgorzelec nr 128/2004 r. nie zawiera analizy zasadności przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce”,
b) nie wyrażają zgody na lokalizację na działkach nr nr: 86/8 i 86/10 stacji paliw jako działalności uciążliwej,
szkodliwej i negatywnie wpływającej oraz znacząco oddziałującej na środowisko naturalne, która stanowiłaby
zagrożenie dla warunków egzystencjalnych właścicieli działek nr nr: 87/3, 87/4, 87/6, 84/2 i 84/3.
Uwag p. Marii i Wiktora Chalik nie uwzględnia się z następującym uzasadnieniem:
ad. a)
uwaga zawarta w pkt a) nie dotyczy projektu planu i nie może być ze względów formalnych rozpatrywana na tym
etapie procedury sporządzania planu (art. 17 pkt 12 cyt. ustawy);
ad. b)
o przeznaczenie działek nr nr: 86/8 i 86/10 pod budowę stacji paliw wniosek do zmiany planu złożył ich właściciel
p. Christos Papanaum. W sprawach warunków jakie musi spełniać usytuowanie stacji paliw obowiązują przepisy
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1067 ze zmianą: Dz. U.
z 2003 r. Nr 1, poz. 8), a w szczególności §§ 102, 113, 133 i 236. Analiza przeprowadzona w trakcie sporządzania
zmiany planu pod kątem spełnienia określonych w cyt. rozporządzeniu warunków, wykazała, że na działkach nr nr
86/8 i 86/10 istnieje możliwość usytuowania obiektu stacji paliw bez naruszania interesu właścicieli sąsiednich nieruchomości, w tym p. Marii i Wiktora Chalik.
2) Antoni Piotrów (zam. Tuczempy 207, 37-514 Munina) pismem z dnia 7 stycznia 2005 r., dotyczącym terenu 4.KS
składa sprzeciw do usytuowania na terenie 4.KS stacji paliw, argumentując że:
a) „Wprowadzenie do planu możliwości lokalizacji obiektu zaliczanego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko spowoduje znaczące negatywne oddziaływanie dla działek sąsiednich, łącznie z możliwością poważnej awarii (NZS)”,
b) „Stacje paliw oprócz najważniejszego zagrożenia pożarem stwarzają też potencjalne zagrożenie dla gruntu
i pośrednio dla wód podziemnych oraz zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
i znaczącą emisję hałasu”,
c) „Wykonana ocena oddziaływania (raport) dotycząca zmian ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Radomierzyce nie tylko nie wyklucza takich zagrożeń, ale na nie wskazuje (m.in. pkt 6 –
podsumowanie)”.
Pozostałe uwagi dotyczą Prognozy oddziaływania na środowisko (w piśmie nazwanej „oceną oddziaływania na
środowisko”).
Uwag p. Antoniego Piotrowa nie uwzględnia się z następującym uzasadnieniem:
Minister Gospodarki wydając swoje rozporządzenie z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (Dz. U. Nr 98, poz. 1067), a następnie dokonując w dniu 20 grudnia 2002 r.
jego zmiany (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 8), był zobowiązany do dokonania stosownych uzgodnień międzyresortowych pod kątem zgodności jego treści z prawem, w tym z prawem ochrony środowiska, a o wejściu w życie tego
aktu prawnego jako powszechnie obowiązującego rozstrzygnęło ogłoszenie go w Dzienniku Ustaw. Warunki jakie
musi spełniać usytuowanie stacji paliw określone zostały w tym rozporządzeniu i jego zmianie z 20 grudnia 2002
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r. w sytuacji obowiązywania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z
2002
r.
Nr
179,
poz.
1490),zgodnie
z
którym
(§ 3 ust. 1 pkt 12 lit. c) wiadomym było, że stacje paliw zaliczone są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko. Analiza przeprowadzona w trakcie sporządzania zmiany planu pod kątem spełnienia warunków,
określonych w cyt. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, wykazała, że na działkach nr nr: 86/8
i 86/10 istnieje możliwość usytuowania obiektu stacji paliw bez naruszania interesu właścicieli sąsiednich nieruchomości, a fakt, że jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko nie wyklucza jego lokalizacji na tym terenie (4.KS). O tym, czy przedsięwzięcie to faktycznie znacząco może oddziaływać na środowisko, rozstrzygnie właściwy organ na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko (jeśli uzna za konieczne
sporządzenie takiego raportu) w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym postępowaniu
organ ten ustali szczegółowe warunki i wymogi jakie przedsięwzięcie to musi spełnić, aby oddziaływanie na środowisko nie wykraczało poza obowiązujące normy. W przypadku niemożliwości spełnienia tych norm organ ma
obowiązek odmówić udzielenia pozwolenia na budowę.
Uwagi szczegółowe dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko (w piśmie nazwanej „oceną oddziaływania
na środowisko”, a również „raportem”) nie są przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia, gdyż na podstawie art.17
pkt 11) i art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, można wnosić uwagi dotyczące
projektu planu, a nie oceny oddziaływania na środowisko.
3) Elektrownia Turów S.A. (59-916 Bogatynia 3, ul. Młodych Energetyków 12) pismem GD/DH/51/351/05
z dnia 10 stycznia 2005 r., dotyczącym zmiany przeznaczenia działki nr 86/8 w bezpośrednim sąsiedztwie działki
nr 86/3, będącej własnością Elektrowni Turów S.A. składa zastrzeżenie, że:
„Planowana zmiana przeznaczenia działki nr 86/8 na usługi związane z dystrybucją paliw – stacja paliw będzie
miała bezpośredni znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie stacji pomiarowej imisji zanieczyszczeń zlokalizowanej na działce nr 86/3”.
Uwag Elektrowni Turów S.A. nie uwzględnia się w zmianie planu. Uznając jednak jako zasadne argumenty przedstawione w piśmie, Rada Gminy Zgorzelec akceptuje zobowiązanie Wójta Gminy w sprawie podjęcia stosownych
działań gwarantujących przeniesienie stacji pomiarowej z działki nr 86/3 na inną działkę w bliskim sąsiedztwie,
spełniającą warunki określone przez Elektrownię Turów S.A.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady
Gminy Zgorzelec z dnia 14 lutego
2005 r. (poz. 1480)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finasowania

Rada Gminy Zgorzelec stwierdza, że Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Radomierzyce podjęta uchwałą nr 186/05 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 14 lutego 2005r. nie pociąga za sobą potrzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Zgorzelec.
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1481
UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA
z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunkóiv trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w
związku z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 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.) Rada Gminy
Jerzmanowa uchwala, co następuje:
§1
Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie może być
przyznany osobom i rodzinom spełniającym dwukrotne
kryterium dochodowe określone w art.8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej.
§2
Pomoc, o której mowa w § 1, może być przyznana na:
1) zorganizowanie własnego warsztatu pracy,
2) pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania się w ściśle określonym czasie.
§3
1. Osoba lub rodzina ubiegająca się o świadczenie
w postaci zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie powinna przedłożyć w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Jerzmanowej następujące dokumenty:
1) oświadczenie o stanie majątkowym,
2) oświadczenie, że nie korzysta i nie korzystała
z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
z innych źródeł,
3) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
§4
1. Kwota zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie nie może przekroczyć 6.000,00 złotych.
2. Zasiłek na pokrycie kosztów przekwalifikowania się
przyuczenia do zawodu ustala się w wysokości kosztów szkolenia nie więcej niż kwota określona
w ust. 1.
§5
1. Zasiłek podlega zwrotowi w całości.
2. Pomoc, o której mowa w § 1, na wniosek zasiłkobiorcy może być uiszczana w ratach:
1) spłata pierwszej raty zasiłku musi nastąpić nie
później niż w ciągu 12 miesięcy od daty pobrania
zasiłku przez osobę lub rodzinę,
2) maksymalny okres spłaty zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie wynosi 36 miesięcy,

3) raty w okresach miesięcznych należy przekazywać
na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jerzmanowej.
3. W przypadku udokumentowanych przejściowych
trudności materialnych w trakcie spłaty zasiłku spowodowanych przewlekłą chorobą, niepełnosprawnością, klęską żywiołową lub ekologiczną na wniosek
świadczeniobiorcy organ udzielający pomocy w postaci zasiłku może przesunąć spłaty pozostałych rat
do 5 miesięcy.
§6
1. Na uzasadniony wniosek osoby zobowiązanej do
zwrotu wydatków na udzieloną pomoc, o której mowa
w § 1. bądź na wniosek pracownika socjalnego można
odstąpić od żądania zwrotu w części lub całości
udzielonego świadczenia w szczególności ze względu
na :
1) długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność
i poniesione koszty leczenia, rehabilitacji,
2) ponoszenie odpłatności za pobyt członka rodziny w
Domu Pomocy Społecznej,
3) inne zdarzenia losowe.
2. Zasiłkobiorca ma obowiązek przedłożyć dokumenty
potwierdzające okoliczności mogące mieć wpływ na
odstąpienie od żądania zwrotu części lub całości
udzielonej pomocy.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
JERZY WOLSKI
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1482
UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 22 lutego 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego
gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.
984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203), w związku
z art. 17 ust. 1 pkt 14 i art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:
§1

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

W uchwale nr XIX/84/04 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie
pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie
nauki w szkole § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1
Uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych
i gimnazjów terenu gminy Warta Bolesławiecka przysługuje świadczenie w formie jednego gorącego posiłku
dziennie w dni nauki w szkole w szkolnych stołówkach,
bądź innych odpowiednich placówkach zbiorowego żywienia bezpłatnie lub za częściową odpłatnością, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia.”
§2

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ADAM MAKSYMCZYK

1483
UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 22 lutego 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Warta Bolesławiecka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),
w związku z art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 68 ust. 1, art. 69,
art. 71 ust. 1 i art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281,
poz. 2782) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:
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Poz. 1483 i 1484
§2

W uchwale nr XLIX/248/98 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Warta Bolesławiecka wprowadza się następującą zmianę:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

– w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 o poniższym
brzmieniu:
„3. Do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
prawa własności nieruchomości przeznaczonej
na cele mieszkaniowe stosuje się odpowiednio
przepisy ust. 1 i 2
4. Przy oddaniu w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele
mieszkaniowe, obniża się wysokość pierwszej
opłaty i opłat rocznych o 90% ”.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ADAM MAKSYMCZYK

1484
UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 22 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie gminy Warta Bolesławiecka
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 Dz. U. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806;
z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203) oraz 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2002 roku Nr 147, poz. 1231; Nr 167, poz. 1372; z 2003 Nr 80,
poz. 719; Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr
152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186) Rada Gminy w
Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:
§1
1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży w Gminie Warta Bolesławiecka wynosi 35.
2. Liczba punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
w Gminie Warta Bolesławiecka wynosi 12.

sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3

PRZEWODNICZĄCY RADY

Traci moc uchwała nr XXX/205/01 Rady Gminy
w Warcie Bolesławieckiej z dnia 25 września 2001 r. w
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POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 17 marca 2005 r.
pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim reprezentowanym przez:
1. Pana Jacka Włodygę
– Starostę Jeleniogórskiego
2. Pana Jana Politaja
– Wicestarostę Jeleniogórskiego
przy kontrasygnacie
Pani Anny Górki – Skarbnika Powiatu
zwanym dalej „Powierzającym”
a Miastem Jelenia Góra reprezentowanym przez:
Pana Józefa Kusiaka
– Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
przy kontrasygnacie
Pani Janiny Kurzawy
– Skarbnika Miasta
zwanym dalej „Przyjmującym”
w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki
publicznej dla powiatu jeleniogórskiego
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.) i art.19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.
U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§1
Powierzający przekazuje do wykonania za pośrednictwem Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej
Górze następujące zadania na rzecz samorządowych bibliotek publicznych znajdujących się na terenie powiatu jeleniogórskiego:
• zapewnienie mieszkańcom gmin powiatu jeleniogórskiego dostępu do literatury naukowej, popularnonaukowej i literatury pięknej, zbiorów regionalnych, książki mówionej, prasy poprzez zakup
książek uzupełniający zbiory oraz prenumeratę uzupełniającą zbiór gazet i czasopism,
• kontynuacja tworzenia Księgozbioru Wymiennego Grodzkiej Biblioteki jako uzupełnienie oferty
czytelniczej bibliotek publicznych powiatu jeleniogórskiego na rzecz dzieci i młodzieży, udostępnianego bibliotekom samorządowym w postaci depozytu,
• dofinansowanie części kosztów utrzymania Wypożyczalni Naukowej,
• koszty instruktażu, doradztwa i konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów organizacyjnych
i merytorycznych bibliotek publicznych powiatu jeleniogórskiego,
• koszty organizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego bibliotekarzy,
• świadczenie usług informacyjnych oraz udzielanie pomocy bibliotekom samorządowym przy
opracowywaniu rocznych sprawozdań opisowych i statystycznych z działalności bibliotecznej
oraz wymiany doświadczeń i materiałów bibliotecznych z bibliotekami Euroregionu Nysa.
§2
1. Na realizację powyższego zadania Powierzający zaplanował w budżecie powiatu jeleniogórskiego na rok 2005 dotację celową w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem ww. zadań.
2. Zadania powierzone określone zostały zgodnie z uchwałą nr XXV/161/04 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na rok 2005.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane przelewem w trzech ratach na
konto Urzędu Miasta w Jeleniej Górze: Bank Millennium S.A. w Jeleniej Górze,
nr 29 11602202 0000 0000 60115547, w tym:
• 20.000 zł – przelew 1 raty w terminie do 30 kwietnia,
• 10.000 zł – przelew 2 raty w terminie do 31 sierpnia,
• 10.000 zł – przelew 3 raty w terminie do 31 października.
§3

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 69

– 6048 –

Poz. 1485

Realizacja zadania powierzonego przez Bibliotekę następować powinna w trybie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z późn. zm.).
§4
1. Przyjmujący składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej budżetu powiatu
przyznanej na realizację powierzonych zadań określonych w § 1 niniejszego porozumienia w
terminie do dnia 28 lutego 2006 r.
2. Powierzający zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania przyznanych na mocy niniejszego
porozumienia środków finansowych.
§5
W przypadku niewykonania zadania Przyjmujący zobowiązuje się zwrócić otrzymane środki finansowe na konto Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Kredyt Bank S.A. Oddział w Jeleniej Górze, nr 49 1500 1429 1212 3001 6129 0000 w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r.
§6
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego w czasie trwania porozumienia za zgodą stron.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane tylko w aneksie do porozumienia w
formie pisemnej.
§7
Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2005 r.
§8
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§9
Niniejsze porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po dwa
otrzymuje każda ze stron oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w celu opublikowania w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Miasto Jelenia Góra:

Powiat Jeleniogórski:

PREZYDENT MIASTA

STAROSTA

WICESTAROSTA

JÓZEF KUSIAK

JACEK WŁODYGA

JAN POLITAJ

SKARBNIK MIASTA

SKARBNIK POWIATU

JANINA KURZAWA

ANNA GÓRKA
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1486
REFERENDUM GMINNE
zarządzone na 10 kwietnia 2005 r.
w sprawie odwołania Burmistrza Piławy Górnej
Miejska Komisja ds. Referendum
PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 10 kwietnia 2005 r.
Głosowanie przeprowadzono w 3 obwodach głosowania.
Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich, tj. 3 obwodowych komisji ds. referendum, Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania
5389
2. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania
687
3. Liczba kart nieważnych
0
4. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu)
687
5. Liczba głosów nieważnych
12
6. Liczba głosów ważnych
675
7a. Liczba głosów pozytywnych „TAK”
608
7b. Liczba głosów negatywnych „NIE”
67
8. Komisja stwierdza, że w referendum wzięło udział 687 osób. Uprawnionych do głosowania było 5389 osób, w referendum wzięła więc udział mniej niż 30% uprawnionych do głosowania;
frekwencja wyniosła 12,748%.
W związku z powyższym – na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zmianami) referendum jest nieważne.
9. Z uwagi na powyższe Komisja stwierdza, że referendum jest nieważne.
10. Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:
nie było mężów zaufania.
11. Adnotacja o wniesieniu przez członków komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:
nie było.

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli:
1) Praski Karol
– Przewodniczący
2) Bocian Aleksandra
– z-ca Przewodniczącego
3) Federkiewicz Irena
– Członek
4) Koza Maria
– Członek
5) Dębczyński Leszek
– Członek
6) Makowski Leszek
– Członek
7) Chudomist Piotr
– Członek
8. Węgrzecki Ryszard
– Członek

– 6050 –

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 Warszawy 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

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951
Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm
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