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2126 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia 25 maja 2006 r. 

w sprawie przekształcenia Kolejowego Sanatoriuw Uzrrowiskowego  
w Szczawnie Zrroju s.p.z.o.z. 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzadzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze 
zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przekształca się Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe 
w Szczawnie Zdroju s.p.z.o.z. poprzez utworzenie  
w jego strukturze organizacyjnej oddziału nefrologicz-
nego oraz oddziału rehabilitacji narządu ruchu. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

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

WXCEPRZEWODNXCZĄCY SEJMXKU 
WOJEWÓDZTWA DOrNORrĄSKXEGO 

 
MIROSŁAW EDER 
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2127 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  

z dnia 16 marca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia wiejscowego planu zagosporarowania przestrzennego 
obszaru w rejonie przeciwpoworziowego wału Kozanowskiego we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodaro-
waniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) oraz uchwałą nr nnnXL955L01 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru w rejonie przeciwpowodziowego wału Kozanowskiego we Wrocławiu 
(Biuletyn Rady Miejskiej Nr 5, poz. 41) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co 
następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   X 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru w rejonie przeciwpowodziowego wału Ko-
zanowskiego we Wrocławiu, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar ograniczony ul. Pilczycką, rzeką 
Rlęzą, północnymi granicami działek nr 3L5, 5L6L4, 
13 AM 9 obręb Pilczyce oraz zachodnią granicą 
działek nr 14L2 i 14L1 AM 9 obręb Pilczyce, aleją 
POD  Sielanka , zachodnią, wschodnią i południo-
wą granicą działki nr 3L6 AM 1 obręb Kozanów, ul. 
P. Xgnuta, ul. Gwarecką, granicą działki nr 30L13 
AM 12 obręb Pilczyce oraz ul. Sielską. Powierzch-
nia terenu objętego planem 26,9 ha. 

2. Przedmiotem planu jest: 
1) przeznaczenie terenu, oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnych funkcjach lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicz-
nych oraz linie rozgraniczające te tereny; 

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz linie rozgraniczające tej infrastruktu-
ry; 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
 w tym również linie zabudowy i gabaryty obiek-
tów; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
wynikające z przepisów szczególnych. 

§ 2 

Celem planu jest przeznaczenie terenu pod budowę 
wału przeciwpowodziowego na Kozanowie oraz okre-
ślenie zasad zagospodarowania terenów przyległych 
do niego. 

§ 3 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczają-

ca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych i podziemnych nie-

będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia 
terenu; 

2) obszar zabudowany – obszar zajęty przez budynek 
lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem 
ścian zewnętrznych w jego rzucie o największej 
powierzchni, liczonej w zewnętrznym obrysie ścian 
zewnętrznych; 

3) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie form 
zagospodarowania lub działalności lub grupy tych 
kategorii, które jako jedyne są dopuszczone w da-
nym terenie lub obiekcie; 

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – 
jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, któ-
ra powinna dominować w danym terenie lub obsza-
rze w sposób określony w ustaleniach planu; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu lub obiektu – 
jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, któ-
ra uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podsta-
wowe w sposób określony w ustaleniach planu; 

6) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi, oznaczony symbolem; 

7) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 4 

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

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) strefa ochronna wału przeciwpowodziowego; 
5) budynki istniejące wskazane do zachowania;  
6) symbole terenów; 
7) miejsca włączenia układu komunikacji we-

wnętrznej do sieci ulic. 

§ 5 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia te-
renu: 
1) wał przeciwpowodziowy; 
2) zieleń leśna; 
3) zieleń leśno-parkowa; 
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4) zieleń parkowa; 
5) uprawy rolne polowe; 
6) zabudowa mieszkaniowa; 
7) droga dojazdowa i ciągi pieszo-jezdne. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w planie. 

§ 6 

1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala się zakaz wykonywania obiektów budow-

lanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz 
rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy 
wału; 

2) ustala się zakaz wykonywania obiektów budow-
lanych, sadzenia drzew i krzewów wzdłuż kolek-
tora ogólnospławnego „Odra”, w pasie szeroko-
ści 12,5 m (po 5 m z każdej strony kolektora); 

3) ustala się obowiązek uzgadniania dokumentacji 
projektowych inwestycji lokalizowanych na 
przedwalu, wymagających decyzji o pozwoleniu 
na budowę w regionalnym zarządzie gospodarki 
wodnej. 

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 
ochrony i kształtowania środowiska: 
1) ustala się zachowanie istniejącej zieleni, a 

zwłaszcza drzew o wymiarach pomnikowych 
ujętych w inwentaryzacji przyrodniczej gminy 
Wrocław; 

2) dla terenu rasu Pilczyckiego w granicach planu 
ustala się uzupełniające nasadzenia zieleni wy-
sokiej; 

3) ustala się realizację zieleni leśnej, leśno-parkowej 
i parkowej na wyznaczonych terenach. 

3. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące dzie-
dzictwa kulturowego: 
1) obszar objęty planem zlokalizowany jest w obrę-

bie stanowiska archeologicznego nr 66 i nie-
oznaczonego stanowiska archeologicznego. Pod-
legają one ochronie prawnej w myśl przepisów 
ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr 
kultury (t.j. Dz. U. z 1999 r.  Nr 98,  
poz. 1150 ze zmianami);  

2) prace ziemne dopuszcza się pod warunkiem 
przeprowadzenia wyprzedzających ratowniczych 
badań archeologicznych, w uzgodnieniu i za ze-
zwoleniem właściwych służb konserwatorskich; 

3) wszelkie prace ziemne na terenie objętym pla-
nem, należy zgłosić inspekcji archeologicznej 
odpowiednich służb ochrony konserwatorskiej 
zabytków, na siedem dni przed rozpoczęciem 
prac; 

4) przed wydaniem pozwolenia na budowę należy 
uzyskać opinię wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

4. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 
1) linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na ry-

sunku planu są równocześnie liniami rozgrani-
czającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projek-
towane sieci, jak również istniejące, w miarę ich 
modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii 
rozgraniczających dróg i ulic; 

2) dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, 
odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
przy zachowaniu ustaleń zasad zabudowy i za-

gospodarowania terenów określonych w Roz-
dziale XXX; 

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów; 

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego; 

5) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji 
innych urządzeń technicznych na terenach okre-
ślonych w § 1 uchwały wymagają uzyskania 
warunków technicznych od właściwych dyspo-
nentów sieci; 

6) dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci 
uzbrojenia podziemnego na terenach własnych 
inwestorów w przypadku niemożności zlokali-
zowania ich w liniach rozgraniczających ulic. 

5. Na obszarze objętym planem ustala się: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodo-
ciągowej, na warunkach określonych przez 
właściciela sieci, 

b) likwidację sieci wodociągowej w ul. Nad-
rzecznej, na odcinku zasilającym zlikwidowa-
ną oczyszczalnię ścieków „Pilczyce”, 

2) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych 
ustala się: 
a) odprowadzenie ścieków do istniejącej kanali-

zacji sanitarnej, na warunkach określonych 
przez właściciela, 

b) utrzymanie trasy kolektora ogólnospławnego 
„Odra” wraz ze strefą po 5 m licząc od ścia-
ny kolektora w obie strony, 

c) likwidację lokalnej oczyszczalni ścieków „Pil-
czyce”, zlokalizowanej na terenie oznaczo-
nym w planie symbolem Zr2, 

d) likwidację kanału ∅ 0,70 w ul. Nadrzecznej, 
po likwidacji oczyszczalni ścieków o której 
mowa w pkt 3), ust. c), i odprowadzenie 
ścieków z obiektów zlokalizowanych na tere-
nie oznaczonym w planie symbolem UR, bez-
pośrednio do kolektora „Odra”, 

3) w zakresie odprowadzenia wód deszczowych 
ustala się: 
a) odprowadzenie ścieków deszczowych do ist-

niejącej sieci kanalizacji deszczowej, 
b) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej 

wszystkich obszarów zainwestowania, 
c) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej 

zgodnie z zapisem w rozdz. § 6 pkt 4, 
d) obowiązek zneutralizowania substancji ropo-

pochodnych lub chemicznych, jeśli takie wy-
stąpią, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji deszczowej, na terenie własnym inwe-
stora, 

e) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w ust. d), 

f) w przypadku istnienia nieewidencjonowanych 
sieci drenarskich należy sposób ich przebu-
dowy uzgodnić z ich właścicielem, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
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a) obowiązuje zaopatrzenie z istniejącej sieci ga-
zowej, na warunkach określonych przez wła-
ściciela sieci, 

b) wykorzystanie gazu dla celów grzewczych, 
5) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

a) dostawę ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
na warunkach określonych przez jej właści-
ciela, 

b) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwo 
gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej do celów grzewczych, dopusz-
cza się również stosowanie niekonwencjonal-
nych systemów ogrzewania, 

c) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń, 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
a) dostawę energii elektroenergetycznej, do te-

renów objętych planem z istniejących linii na-
powietrznych i kablowych średniego napięcia 
20 k  wyprowadzonych z GPZ Pilczyce, 

b) modernizację, rozbudowę i budowę nowych 
linii energetycznych kablowych średniego  
i niskiego napięcia wraz z budową stacji 
transformatorowych, stosownie do potrzeb 
na terenach własnych inwestora, na warun-
kach określonych przez właściciela sieci, 

c) budowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych, niewymienionych w pkt 2, przy 
znacznym zwiększeniu mocy zapotrzebowa-
nej, na terenie własnym inwestora, 

d) wykonanie sieci niskiego napięcia według za-
leceń właściciela sieci, z uwzględnieniem ist-
niejących stacji transformatorowych i sieci 
niskiego napięcia, 

7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
ustala się: obowiązują zasady określone w od-
rębnych przepisach szczególnych i gminnych. 

R o z d z i a ł   XX 

Ustalenia rla terenów 

§ 7 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
WPP ustala się przeznaczenie podstawowej – wał 
przeciwpowodziowy. Dopuszcza się  ruch pieszy  
i rowerowy drogą na koronie wału oraz drogą służbo-
wą i w pasie 5 m od podstawy wału. 

§ 8 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
ZL1 i ZL2 ustala się przeznaczenie podstawowe – las; 
zasady zagospodarowania zgodnie z operatem leśnym. 

§ 9 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
ZLP1 ustala się przeznaczenie podstawowe – zieleń 
leśno-parkowa; zasady zagospodarowania zgodnie  
z operatem leśnym. 

§ 10 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
ZLP2 ustala się następujące przeznaczenia: 

1) podstawowe – zieleń leśno-parkowa; zasady zago-
spodarowania zgodnie z operatem leśnym; 

2) uzupełniające – ogrody działkowe; ustala się zakaz 
trwałej zabudowy. 

§ 11 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5 i ZP6: ustala się przezna-
czenie podstawowe – zieleń parkowa. Ustala się reali-
zację zieleni wyposażonej bogato w elementy małej 
architektury, miejsca wypoczynku oraz trawniki, 
kwietniki, krzewy i drzewa. 

§ 12 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MS1 i MS2 ustala się przeznaczenie podstawowe – 
istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dla 
terenu MS2 ustala się służebność terenu dla przejaz-
dów do dróg dojazdowych KD3, KD5 i KD9. 

§ 13 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UR ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi re-
kreacji.  
1) ustala się uzupełniające nasadzenia zieleni wysokiej 

na powierzchni nie mniejszej niż 30% powierzchni 
terenu; 

2) ustala się możliwość realizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych, związanych z funkcją re-
kreacji, których rozbiórka jest obowiązkowa w sy-
tuacji zagrożenia powodziowego; 

3) ustala się miejsca parkingowe na terenie własnym 
inwestora. 

§ 14 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
R1, R2 R3 i R4 ustala się następujące przeznaczenia: 
1) podstawowe – uprawy rolne; 
2) uzupełniające – ogrody działkowe; ustala się zakaz 

trwałej zabudowy. 

§ 15 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
R5 ustala się przeznaczenia: podstawowe – uprawy 
rolne. 

§ 16 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KD1 ustala się następujące przeznaczenie podstawo-
we – droga dojazdowa o szerokości 8 m w liniach 
rozgraniczających, z ruchem kołowym, rowerowym i 
pieszym. 

§ 17 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
KD2, KD3, KD4, KD5 i KD6 ustala się następujące 
przeznaczenie podstawowe – droga pieszo-jezdna. 

§ 18 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
KD7, KD8 i KD9 ustala się następujące przeznaczenie 
podstawowe – droga dojazdowa do studzienki kolek-
tora „Odra”, o parametrach dostosowanych do po-
trzeb ciężkiego sprzętu obsługującego kolektor – się-
gacz drogowy o szerokości 5 m w liniach rozgranicza-
jących, z placem manewrowym. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14530  – Poz. 2127 

R o z d z i a ł   XXX 

Ustalenia końcowe 

§ 19 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,  
poz. 139 ze zm.) stawkę procentową służącą do nali-
czania opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 3 wymie-
nionej ustawy, ustala się na 30% dla terenów MS2  
i UR, na 1% dla terenów ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5 i 
ZP6, R1, R2, R3 i R4, ZrP1 i ZrP2, Zr1 i Zr2, MS1, 
KD7, KD8 i KD9 i R5. 

 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 21 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WXCEPRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXEJSKXE 

 
JACEK OSSOWSKI 
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Załącznik ro uchwały Rary Miejskiej 
Wrocławia z rnia 16 warca 2  6 r. 
(poz. 21277 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14532  – Poz. 2128 

2128 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie regulawinu utrzywania czystości i porząrku na terenie Miasta  
i Gwiny Chocianów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.tekst jednolity z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 75, 
poz. 1457) oraz art. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. tekst jednolity z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Xnspektora Sanitarnego 
w Polkowicach, Rada Miejska w Chocianowie:  

 
 

§ 1 

uchwala: REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI  
I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY 
CHOCIANÓW. 

R O Z D Z X A A   X 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Chocianów, zwany dalej Regulaminem, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości  
i porządku na terenie Miasta i Gminy Chocianów.  

§ 3 

Xlekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1. Planie Gosporarki Orparawi rla Związku Gwin 

Zagłębia Mierziowego (PGO rla ZGZM7 – należy 
przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami 
wprowadzony uchwałą nr nnn XL268L2005 Rady 
Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada  
2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowe-
go; 

2. Krajowyw Planie Gosporarki Orparawi – należy 
przez to rozumieć przyjęty przez Radę Ministrów 
zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy  
z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628 ze zmianami) i ogłoszony w Monitorze 
Polskim z 28 lutego 2003 r.(MP Nr 11, poz. 159); 

3. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to 
odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,  
poz. 2008); 

4. orparach kowunalnych – rozumie się przez to 
odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628, ze zm.); 

5. orparach niebezpiecznych – rozumie się przez to 
frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
Nr 62, poz. 628, zm.); 

6. orparach ulegających bioregraracji – rozumie się 
przez to odpady ulegające biodegradacji w rozu-

mieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.);   

7. orparach zielonych – należy przez to rozumieć 
frakcje odpadów ulegających biodegradacji, po-
wstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogro-
dów i terenów zielonych;  

11. zbiornikach bezorpływowych – rozumie się przez 
to zbiorniki w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). 

12. właścicielach nieruchowości – rozumie się przez 
to także współwłaścicieli, użytkowników wieczys-
tych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiada-
jące nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością 
a w szczególności: spółdzielnie mieszkaniowe i 
wspólnoty mieszkaniowe; 

13. zwierzętach rowowych – rozumie się przez to 
zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.); 

14. zwierzęta gosporarskich – rozumie się przez to 
zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy  
z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i roz-
rodzie zwierząt gospodarczych (Dz. U. z 2002 r 
Nr 207, poz. 1762 ze zm.); 

15. zwierzętach bezrownych – rozumie się przez to 
zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 Nr 106, poz. 1002 ze zm.). 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.XX.0914- 
-13L59L06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA na § 3 
pkt 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14 i 15). 

R O Z D Z X A A   XX 

Wywagania w zakresie utrzywania czystości i porząrku  
                    na terenie nieruchowości 

§ 4 

Właściciele nieruchomości zapewniają na ich  terenie 
utrzymanie  czystości i porządku oraz należytego sta-
nu sanitarno-higienicznego, poprzez: 
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość 

pojemników służących do gromadzenia odpadów; 
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2) utrzymanie w należytym stanie sanitarnym po-
mieszczeń mieszczących urządzenia na odpady; 

3) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z części nieruchomości udostępnionych do 
użytku publicznego oraz z chodników przylegają-
cych bezpośrednio do nieruchomości powinno od-
bywać się niezwłocznie; 

4) śnieg i lód powinny być odgarniane w  sposób nie-
powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 
Należy podejmować działania ograniczające śliskość 
chodnika. Rrodki użyte do tego celu powinny być 
niezwłocznie usunięte po ustaniu przyczyn ich za-
stosowania; 

5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i in-
nych części nieruchomości; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości ma-
teriału rozbiórkowego i resztek materiałów budow-
lanych, powstałych w wyniku remontu i moderni-
zacji lokali i budynków; 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.XX.0914- 
-13L59L06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA na § 4 
pkt 6). 
7) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci ka-

nalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r o utrzy-
maniu czystości i porządku na terenie gminy  
(Nr 132, poz.622 ze zm.) wyposażenie nierucho-
mości w zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków by-
towych;  

8) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gno-
jówki oraz gnojowicy.  

§ 5 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzy-
mywania terenów użytku publicznego i zieleni osie-
dlowej poprzez systematyczne koszenie trawy, pielę-
gnowanie drzew, krzewów, żywopłotów i innych form 
przyrody ożywionej.  

§ 6 

Zanieczyszczenia usunięte z chodników powinny być 
gromadzone w pojemnikach. Do pojemników na odpa-
dy nie wolno wrzucać ziemi, gruzu budowlanego, od-
padów produkcyjnych, substancji toksycznych, żrą-
cych i wybuchowych. 

§ 7 

Na terenie Miasta i Gminy Chocianów, mając na uwa-
dze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania 
się: 
1) zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanie-

czyszczeń z chodnika na jezdnię; 
2) wyprowadzania psów na tereny sportowe, tereny 

zabaw dla dzieci, na tereny wypoczynku i rekreacji, 
na tereny cmentarzy i do miejsc kultu religijnego, 
na tereny placówek wychowawczych, oświato-
wych, kulturalnych i służb zdrowia oraz biur i urzę-
dów, do sklepów i placówek usługowych; 

3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpa-

dów stałych; 
5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych przez właścicieli nieruchomości; 
6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do 

gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych. 

R O Z D Z X A A   XXX 

Mycie i naprawa pojazrów sawochorowych poza 
wyjniawi i warsztatawi naprawczywi 

§ 8 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na tere-
nach publicznych, poza myjniami i warsztatami na-
prawczymi jest dozwolone wyłącznie w miejscach do 
tego wyznaczonych.  

§ 9 

Zezwala się na mycie samochodów na terenie nieru-
chomości niesłużących do użytku publicznego pod 
warunkiem, że czynności te będą wykonywane w 
miejscach do tego wyznaczonych. Odprowadzanie 
ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzch-
niowych jest zabronione. 

§ 10 

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich 
bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieru-
chomości, pod warunkiem, że czynności te będą wy-
konywane w miejscach do tego przeznaczonych i że 
nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz 
uciążliwości dla sąsiadów. 

R O Z D Z X A A   X  

Rorzaje i winiwalna pojewność urząrzeń przeznaczo-
nych ro zbierania orparów kowunalnych i growarze-
nia nieczystości ciekłych na terenie nieruchowości  
                  oraz na rrogach publicznych 

§ 11 

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów  
z terenu Miasta i Gminy Chocianów; 
1) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 50 l; 
2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 

240 l, 1100 l; 
3) worki; 
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki 

opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, meta-
li, papieru i tektury o pojemności od 800 l do 
2500 l; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 
2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób 

selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub 
kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględnia-
jącej wskaźniki określone w PGO dla ZGZM. 

§ 12 

1) Mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubła odpady o 
masie około 200 kg i objętości 0,98 m3, przy dwu-
tygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 40 l 
pojemności kubła na odpady; 

2) Mieszkaniec miasta rocznie zbiera do kubła odpady 
o masie 350 kg i objętości około 4 m3 przy tygo-
dniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 65 l pojem-
ności kubła na odpady; 

3) Xlość i wielkość pojemników stanowiących wyposa-
żenie nieruchomości musi być adekwatna do liczby 
mieszkańców z uwzględnieniem normatywnej ilości 
odpadów komunalnych powstających w gospodar-
stwach domowych lub innych źródłach, tak aby za-
pewnić prawidłowe gromadzenie odpadów  
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z uwzględnieniem częstotliwości ich wywozu, jed-
nak minimalna pojemność pojemnika nie może być 
mniejsza niż 110 l; 

4) Dopuszcza się korzystanie z jednego pojemnika 
przez kilku właścicieli, z tym że obowiązki związane 
z jego opróżnianiem, podpisaniem umowy z pod-
miotem odbierającym odpady oraz rozliczanie za 
wywóz odpadów z pozostałymi partycypującymi 
właścicielami spoczywa na jednym wybranym wła-
ścicielu; 

5) Rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć 
nieruchomości w kubły o pojemności zapewniającej 
pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych 
w punkcie 1); 

6) Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowią-
zani są dostosować pojemność pojemników do 
liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod 
uwagę normatywy zapisane w punkcie 1); 

7) Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący  
obiektami użyteczności publicznej, zarządzający 
ogrodami działkowymi, kierujący  zakładami  pro-
dukcyjno-usługowymi, sklepami zobowiązani są do-
stosować pojemność pojemników do swych indy-
widualnych potrzeb;  

8) Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpa-
dów komunalnych, oprócz typowych pojemników, 
mogą w uzasadnionych przypadkach być używane 
odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udo-
stępnione przez podmiot uprawniony, z którym 
właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór 
odpadów komunalnych. 

§ 13 

Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, 
należy gromadzić w sposób obowiązujący (zorganizo-
wany) na terenie Miasta i Gminy Chocianów i do po-
jemników wskazanych przez Gminę.  
1) orpary ulegające bioregraracji: 

– dopuszcza się kompostowanie pozostałości or-
ganicznych na innych terenach pod warunkiem, 
że nie narusza to odrębnych przepisów, do cza-
su wprowadzenia systemu selektywnego zbiera-
nia i odbierania odpadów komunalnych podlega-
jących biodegradacji.  

2) orpary opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, 
tekturą tekstyliami i metalami oraz odpady niebez-
pieczne: 
– na terenie Miasta i Gminy  zgodnie z systemem 

wprowadzonym przez Gminę lub do odrębnych 
pojemników dostarczonych przez uprawniony 
podmiot i przekazywanie mu zgodnie z ustalo-
nym przez niego harmonogramem; 

– przeterminowane leki, należy przekazywać wy-
łącznie specjalistycznym firmom, które dysponu-
ją odpowiednimi pojemnikami, 

– zużyte baterie mogą być oddane w miejscach 
publicznych w specjalnie do tego udostępnio-
nych i przystosowanych pojemnikach.  

3) orpary wielkogabarytowe nie wymagają specjal-
nych urządzeń do zbierania, należy wystawić przed 
wejściem do nieruchomości lub na wyznaczone do 
tego celu miejsce, z którego odbierane są przez 
podmiot uprawniony. 

4) orpary burowlane i zielone są składane do konte-
nera dostarczonego przez podmiot uprawniony  
i w nim odbierane.  

§ 14 

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czysto-
ści i porządku na jej terenie przez dostosowanie wiel-
kości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale 
lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki 
sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż 
raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. 
Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków 
musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w 
sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczysz-
czenia określonego w przepisach odrębnych.  

§ 15 

1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokali-
zowane w miejscach publicznych, mają pojemność 
od 800 l do 2500 l i kolory przypisane do rodzaju 
odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc: 
– zielony – przeznaczony na opakowania szklane 

kolorowe; 
– biały – przeznaczony na opakowania szklane 

bezbarwne; 
– żółty – przeznaczony na opakowania z tworzyw 

sztucznych (PET). 
2. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, 

skwerach i zieleńcach odpady komunalne groma-
dzone są w koszach ulicznych ustawionych w miej-
scach i ilości pozwalającej na swobodne korzysta-
nie z nich przez przechodniów.  

3. Organizatorzy imprez, spotkań masowych są zo-
bowiązani do utrzymania czystości i porządku na 
obszarze, gdzie one się odbywają poprzez: 
– wyposażenie miejsca organizacji imprez w od-

powiednią ilość pojemników na odpady oraz 
przenośnych sanitariatów,  

– uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu 
imprezy, spotkania itp.,  

– zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 16 

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpa-
dów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 
i 23 rozporządzenia ministra infrastruktury  
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmiana-
mi). 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz 
worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 
ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla 
pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru 
odpadów komunalnych bez konieczności otwierania 
wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej moż-
liwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, 
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę 
przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza 
się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów 
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do 
nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnione-
go w celu ich opróżnienia.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14535  – Poz. 2128 

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na 
terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, 
trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę po-
trzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej 
przed zbieraniem się na niej wody i błota.  

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymy-
wania pojemników w stanie czystości, w dobrym 
stanie technicznym oraz okresowego ich dezynfe-
kowania.  

6. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe mu-
szą być wystawione w terminie przewidzianym w 
harmonogramie na chodnik lub ulicę przed wej-
ściem na teren nieruchomości bądź budynki wielo-
rodzinne.  

7. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone 
muszą być złożone w udostępnionych przez pod-
miot uprawniony kontenerach, w miejscu umożli-
wiającym dojazd pojazdu uprawnionego, na miejscu 
nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub 
wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieru-
chomości w zabudowie wielorodzinnej.  

§ 17 

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpa-
dy komunalne śniegu, gruzu, gorącego popiołu, żuż-
la, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wy-
buchowych, przeterminowanych leków, zużytych 
olejów, resztek farb, rozpuszczalników lakierów i 
innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z 
działalności gospodarczej. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na 
odpady jakichkolwiek odpadów. 

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się 
wrzucać: 
– ceramikę (np. porcelana, naczynia, typu arco, ta-

lerze, doniczki), 
– lustra, 
– szklane opakowania farmaceutyczne i chemicz-

ne z pozostałościami zawartości, 
– szkło budowlane (np. szyby okienne, szkło zbro-

jone) 
– szyby samochodowe. 

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucz-
nych zabrania się wrzucać: 
– tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, 

mokre folie, 
– opakowania i butelki po olejach i smarach, pusz-

ki i pojemniki po farbach i lakierach. 
– opakowania po środkach chwasto- i owadobój-

czych. 
5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów 

zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorni-
ków bezodpływowych, w których gromadzone są 
ścieki bytowe.  

R O Z D Z X A A     

Częstotliwość i sposób pozbywania się orparów ko-
wunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nierucho-
wości oraz terenów przeznaczonych ro użytku  
                                publicznego 

§ 18 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do za-
warcia umowy z podmiotem uprawnionym na od-
biór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu 
umożliwienia przygotowania treści umowy, do 
podania upoważnionemu przedstawicielowi pod-
miotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji 
ludności liczby osób zamieszkujących na terenie 
nieruchomości, lub gdy stan faktyczny różni się od 
niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich 
przyczynach.  

3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność 
gospodarczą są zobowiązani w celu przygotowania 
umowy do podania upoważnionemu przedstawicie-
lowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwia-
jącej  obliczenie zapotrzebowania na pojemniki.  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.XX.0914- 
-13L59L06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA na  
§ 18 ust. 2 i 3). 
4. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni 

do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do nie-
zwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym 
umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego 
lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomo-
wej.  

5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udo-
kumentowania w formie umowy oraz przedstawia-
nia dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru od-
padów komunalnych, opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany do prze-
chowywania ww. dokumentów  przez okres 2 lat.  

§ 19 

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunal-
nych z terenu nieruchomości ustala się w terminach 
uzgodnionych z przedsiębiorcą świadczącym usługi 
w zakresie odbierania odpadów, jednak nie rzadziej 
niż: 
1) dwa razy w tygodniu z zabudowy wielorodzin-

nej na terenie miasta,  
2) dwa razy w miesiącu z zabudowy jednorodzin-

nej na terenie miasta,  
3) raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej na 

wsi,  
4) raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej na 

wsi, 
5) z koszy ulicznych dwa razy w tygodniu w mie-

ście i nie rzadziej niż raz w tygodniu na tere-
nach wiejskich. 

6) Z obiektów użyteczności publicznej, cmentarza 
komunalnego, sklepów, zakładów produkcyjno-
usługowych po zgłoszeniu przez właścicieli nie-
ruchomości jednak nie  rzadziej niż dwa razy w 
miesiącu w mieście i raz w miesiącu na wsi.  

7) Odpady segregowane – w miarę potrzeb, na 
bieżąco – nie rzadziej niż w cyklu dwumie-
sięcznym. Właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek przed umieszczeniem odpadu (opako-
wania) w pojemniku zadbać o to aby nie pozo-
stały w nim resztki zawartości.  

8) Odpady wielkogabarytowe powinny być usu-
wane z terenu nieruchomości okresowo nie 
rzadziej niż w cyklu półrocznym. 

9) Odpady budowlane i zielone będą odbierane na 
indywidualne zgłoszenie. 

10) Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nie-
ruchomości z częstotliwością i w sposób gwa-
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rantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, 
zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a 
także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i 
wód podziemnych. 

11) Właściciele punktów handlowych i usługowych 
zlokalizowanych poza budynkami są zobowią-
zani usuwać odpady codziennie.  

12) Organizatorzy imprez masowych zobowiązani 
są usuwać odpady i opróżnić przenośne toalety 
oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu 
imprezy.   

§ 20 

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczysz-
czalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego 
do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał 
umowę. Zamówienie musi być zrealizowane  
w okresie 36 godzin od zgłoszenia. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych 
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika  
z ich instrukcji eksploatacji.  

3. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiąza-
ni do natychmiastowego usunięcia  powstałych 
przy załadunku  zanieczyszczeń i transporcie odpa-
dów oraz nieczystości płynnych.  

4. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizo-
wać odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one 
bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się 
według tras i w terminach wyznaczonych harmo-
nogramem.  

R O Z D Z X A A    X 

Maksywalny poziow orparów kowunalnych ulegają-
cych bioregraracji ropuszczonych ro skłarowania na 
skłarowiskach orparów oraz ilości orparów wyselek-
cjonowanych, ro których osiągnięcia zobowiązane są  
                      porwioty uprawnione 

§ 21 

System gospodarowania odpadami komunalnymi za-
pewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowa-
nia: 
1) do 31 grudnia 2007 roku do nie więcej niż 83% 

(wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji, 

2) do 31 grudnia 2011 roku nie więcej niż 58% (wa-
gowo) całkowitej masy odpadów ulegających bio-
degradacji.  

§ 22 

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regula-
minu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolej-
nych latach wyselekcjonować spośród odpadów ko-
munalnych (przekazywanych przez 1 osobę) i poddać 
odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów określone 
w poziomach selekcji zawartych w Planie Gospodarki 
Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.  

R O Z D Z X A A    XX 

Obowiązki osób utrzywujących zwierzęta rowowe, 
wających na celu ochronę przer zagrożeniew lub 
uciążliwością rla lurzi oraz przer zanieczyszczeniew  
      terenów przeznaczonych ro wspólnego użytku 

§ 23 

1. Właściciele  utrzymujący zwierzęta domowe  pono-
szą pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez 
nie szkody i są zobowiązani do sprawowania wła-
ściwej opieki nad nimi, zapewniającej ochronę 
przed zagrożeniem bezpieczeństwa i uciążliwością 
dla ludzi i innych zwierząt oraz przed zanieczysz-
czaniem terenów przeznaczonych do użytku pu-
blicznego.  

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 
domowe należy: 
1) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez 

psy i inne zwierzęta domowe, w miejscach uży-
teczności publicznej takich jak: chodniki, ulice, 
place, parkingi, tereny zielone znajdujące się 
przy budynkach i ciągach dla pieszych, klatki 
schodowe oraz innych pomieszczeniach wspól-
nego użytku.  

2) Zapewnienie stałego nadzoru nad psami i innymi 
zwierzętami domowymi; w tym   zachowanie 
środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu. 

3) Poddanie obserwacji i badaniom weterynaryjnym 
zwierząt domowych, które skaleczyły człowieka.  

4) Prowadzenie psów na smyczy i w kagańcu.  
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie: 
– na terenach zieleni nieurządzonej, w miej-

scach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 
w sytuacji, gdy właściciel psa sprawuje pełną 
kontrolę nad jego zachowaniem,  

– na terenie ogrodzonym, uniemożliwiającym 
jego wydostanie się oraz wykluczającym do-
stęp osób trzecich. 

a. Rejestracja oraz trwałe oznakowanie psa zna-
kiem identyfikacyjnym uzyskanym przy reje-
stracji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocia-
nowie (pokój nr 13).  

b. Usuwanie zwłok zwierząt i przekazywanie 
podmiotom upoważnionym do ich przetwa-
rzania.  

c. Posiadanie zaświadczenia o aktualnych 
szczepieniach. 

d. Uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzy-
mywanie psa rasy uznawanej za agresywną 
zgodnie z treścią rozporządzenia ministra 
spraw wewnętrznych i administracji  
z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras 
psów uznawanych za agresywne (Dz. U.  
Nr 77, poz. 687). 

3) Osobom utrzymującym zwierzęta domowe za-
brania się:  
e. wyprowadzania psów na tereny sportowe 

(boiska, stadion), tereny zabaw dla dzieci, na 
tereny wypoczynku i rekreacji, na tereny 
cmentarzy i do miejsc kultu religijnego, na te-
reny placówek wychowawczych, oświato-
wych, kulturalnych i służby zdrowia oraz biur 
i urzędów, do sklepów i placówek usługo-
wych.  
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f. dopuszczania do zakłócania spokoju i porządku 
publicznego oraz ciszy nocnej przez zwierzęta 
domowe. Utrzymywanie zwierząt domowych nie 
może powodować  innych uciążliwości np. odo-
ru itp.  

g. doprowadzania psów i innych zwierząt domo-
wych do stanu agresywności przez drażnienie, 
szczucie lub płoszenie.  

h. porzucania zwierząt. 

R O Z D Z X A A    XXX 

Wywagania ornośnie utrzywywania zwierząt gospo-
rarskich na terenach wyłączonych z prorukcji rolniczej 

§ 24 

Zabronione jest utrzymywanie wszelkich zwierząt go-
spodarskich w zabudowie wielorodzinnej na terenie 
miasta Chocianowa w obrębie ulic: Ratuszowej, Ko-
ściuszki, Żeromskiego, Fabrycznej, Żymierskiego, Kole-
jowej, (od Pl. Wolności do ul. Głogowskiej), Aptecznej, 
Tylnej, Parkowej, Zamkowej, Wspólnej, Wesołej, Armii 
Krajowej, Bolka X Rwidnickiego, Odrodzenia, Krótkiej, 
Sportowej, i Placu Wolności. 

§ 25 

Dopuszcza się utrzymywanie drobnego inwentarza 
(drób, króliki, gołębie) w obrębie zabudowy wieloro-
dzinnej na terenie miasta i gminy Chocianów, z wyłą-
czeniem opisanym w § 24, a także na terenie ogro-
dów działkowych, w ilości dostosowanej do wielkości 
i charakteru pomieszczenia przeznaczonego do chowu 
zwierząt, w sposób niepowodujący uciążliwości i za-
grożenia dla ludzi i środowiska. Utrzymywanie drobne-
go inwentarza w zabudowie wielorodzinnej wymaga 
zgody wszystkich mieszkańców nieruchomości oraz jej 
administratora.  

§ 26 

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich 
w obrębie zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta  
i gminy Chocianów jedynie w pomieszczeniach przy-
stosowanych do chowu zwierząt z zapewnieniem 
gromadzenia i usuwania powstających odpadów  
i ścieków w sposób niepowodujący uciążliwości (za-
pachowych i hałasu) dla ludzi i środowiska poza uli-
cami w Chocianowie wymienionymi w § 21. 

R O Z D Z X A A   Xn 

Obszary porlegające obowiązkowej reratyzacji oraz 
terwiny jej przeprowarzania 

§ 27 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prze-
prowadzenia deratyzacji na bieżąco w miarę po-
trzeb. 

2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie 
obiekty niezależnie od ich rodzaju, przeznaczenia  
i sposobu użytkowania.  

§ 28 

Obowiązkową deratyzacje należy przeprowadzić co 
najmniej raz do roku na terenie wiejskim i co najmniej 
dwa razy do roku na terenie miasta.  

§ 29 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają  właści-
cieli  nieruchomości. 

§ 30 

Deratyzację winny dokonywać specjalistyczne jed-
nostki posiadające odpowiednie środki do jej wykona-
nia.  

R O Z D Z A A   n 

Przepisy karne 

§ 31 

Sankcje z tytułu naruszenia niniejszych przepisów 
określa  art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. t.j. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). 

R O Z D Z X A A   nX 

Postanowienia końcowe 

§ 32 

Traci moc uchwała nr XXXL26L2002 Rady Miejskiej  
w Chocianowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości  
i porządku na terenie miasta i gminy Chocianów. 

§ 33 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy w Chocianowie.  

§ 34 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNXCZĄCY 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 18 maja 2006 r. 

w sprawie zaliczenia ro kategorii rróg gwinnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), po zasięgnięciu 
opinii Prezydenta Wrocławia, Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych położone we 
Wrocławiu ulice: 
1) Długa sięgacz przy ZE (Stare Miasto); 
2) Starogroblowa łącznik przy wiadukcie do ul. Gro-

bla Kozanowska (Stare Miasto); 
3) Akacjowa sięgacz przy nr 13c–17 (Krzyki); 
4) Buforowa łącznik od ulicy Konduktorskiej (Krzyki); 
5) Gazowa od ulicy Ziębickiej do ulicy Tarnogajskiej 

(Krzyki); 
6) Krasińskiego od ulicy Traugutta do alei Słowac-

kiego (Krzyki); 
7) Nefrytowa sięgacz przy nr 24–34 (Krzyki); 
8) Piękna sięgacz przy nr 70 (Krzyki); 
9) Białowieska od ulicy regnickiej do bez wylotu 

(Fabryczna); 
10) Brodzka sięgacz – dojazd do Lamilton (Fabrycz-

na); 
11) Droga do CARGO od ulicy Granicznej do bramy 

Cargo (Fabryczna); 
12) Krzemieniecka sięgacz przy nr 58–60 (Fabryczna); 
13) rotnicza sięgacz do torów PKP (Fabryczna); 
14) Nowodworska sięgacz przy nr 1 (Fabryczna); 
15) Szwajcarska łącznik do ulicy Duńskiej (Fabrycz-

na); 
16) Trawowa sięgacz przy nr 18 (Fabryczna); 
17) Gąsiorowskiego łącznik przy nr 17 do ulicy Chrza-

nowskiego (Psie Pole); 
18) Poprzeczna od alei Poprzecznej powiatowej do 

ulicy Krzywoustego (Psie Pole); 

19) Gajowa łącznik od nr 58 do nr 66a; 
20) Lubska sięgacz przy nr 111 do nr 83–109; 
21) Parandowskiego od Mińskiej do Wańkowicza; 
22) Parandowskiego łącznik od ulicy Tyrmanda przy 

nr 25–27; 
23) Parandowskiego łącznik od ulicy Tyrmanda przy 

nr 41–43; 
24) Sarajewska od ulicy Dubrownickiej do bez wylotu; 
25) Wołowska od Żmigrodzkiej do Obornickiej; 
26) Wołowska sięgacz przy Oddziale Dziennym Psy-

chiatrii; 
27) Żmigrodzka sięgacz przy  Lasco-rek . 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

WXCEPRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXEJSKXEJ 

 
WŁADYSŁAW GUT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 18 maja 2006 r. 

w sprawie zwiany uchwały nr XLVI/3 14/ 6 Rary Miejskiej Wrocławia  
z rnia 12 stycznia 2  6 roku w sprawie regulawinu rostarczania wory  

i orprowarzania ścieków na obszarze Wrocławia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.), 
w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 
poz. 747, ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729) Rada Miej-
ska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14539  – Poz. 2130 i 2131 

§ 1 

W uchwale nr nr XL3014L06 Rady Miejskiej Wrocła-
wia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obsza-
rze Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 66, poz. 1051) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 ust. 2 uchyla się pkt 3 i 9; 
2) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2 Odbiorca zamierzający korzystać z usług 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ście-
ków powinien złożyć w siedzibie Przedsię-
biorstwa pisemny Wniosek o Zapewnienie 
Dostarczania Wody i Odprowadzania Rcie-
ków. Z ofertą przyłączenia do sieci wobec 
Odbiorcy może wystąpić także Przedsię-
biorstwo.”; 

3) uchyla się § 4; 
4) w § 5 uchyla się ust. 2 i 3; 
5) w § 6: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 6, natomiast pkt 3 
otrzymuje brzmienie:  
„3) przedłożenie przez przyszłego Odbiorcę 

decyzji zarządcy drogi o wyrażeniu zgody 
na zajęcie pasa drogowego, a w przypad-
ku dróg niepublicznych pisemnej zgody 
właściciela drogi na wejście na jego te-
ren”, 

b) uchyla się ust. 2, 
6) w § 8: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Końcowy odbiór lub przegląd przyłącza 

dokonywany jest przez upoważnionego 
przedstawiciela Przedsiębiorstwa, na 
wniosek Odbiorcy, na podstawie protokółu 
odbioru końcowego lub przeglądu tech-
nicznego.”, 

b) uchyla się ust. 4 i 5, 

7) uchyla się § 11; 
8) w § 16 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „niezwłocz-

nego usuwania awarii na przyłączu wodociągo-
wym lub kanalizacyjnym, będącym w jego posia-
daniu oraz powiadomienia Przedsiębiorstwa o jej 
zaistnieniu. Jeśli Odbiorca nie przystąpi do usu-
wania awarii w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, 
Przedsiębiorstwo może wstrzymać dostawę wody 
lub usunąć awarię odpłatnie, na pisemne zlecenie 
Odbiorcy.”; 

9) w § 17 uchyla się pkt 2 i 3; 
10) w § 22 uchyla się ust. 5; 
11) w § 27 uchyla się ust. 2 i 3. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr nrXnL3122L06 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmia-
ny uchwały nr nr XL3014L06 Rady Miejskiej Wrocła-
wia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obsza-
rze Wrocławia (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej 
Wrocławia Nr 4, poz. 120). 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Wrocławia do ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały. 

§ 4 

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

WXCEPRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXEJSKXEJ 

 
WŁADYSŁAW GUT 

 
 
 
 
 
 
 

2131 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 18 maja 2006 r. 

w sprawie zwiany nazwy ulicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) 
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ulicy w obrębie Osobowic, której położenie określa 
załącznik do niniejszej uchwały, zmienia się nazwę  
z ulicy Grzybowej na ulicę Rorziny Kornów. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

WXCEPRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXEJSKXEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14540  – Poz. 2131 

Załącznik ro uchwały Rary Miejskiej 
Wrocławia z rnia 18 waja 2  6 r. 
(poz. 21317 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14541  – Poz. 2132 i 2133 

2132 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 18 maja 2006 r. 

w sprawie zwiany uchwały nr XLVII/3 58/ 6 z rnia 16 lutego 2  6 roku 
w sprawie określenia zasar rozliczania tygorniowego obowiązkowego wy-
wiaru gorzin zajęć nauczycieli, rla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasar urzielania i rozwiaru zni-
żek, zasar ustalania tygorniowego obowiązkowego wywiaru gorzin zajęć 
nauczycieli realizujących w rawach stosunku pracy obowiązki określone rla 
stanowisk o różnyw tygorniowyw obowiązkowyw wywiarze gorzin oraz 
zasar ustalania tygorniowego obowiązkowego wywiaru gorzin zajęć na-
uczycieli, rla których nie ustalono obowiązkowego wywiaru gorzin zajęć 
ryraktycznych, obowiązujących w przerszkolach, szkołach i placówkach
                             prowarzonych przez Miasto Wrocław 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze 
zm.), art. 5 ust. 5, 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2672 ze zm.) oraz art. 42 ust. 7 
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) Rada Miejska 
Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr nr XXL3058L06 Rady Miejskiej Wrocła-
wia z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, zasad 
ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach sto-
sunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie usta-
lono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach  
i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 90, poz. 1543), w § 3 wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1) w tabeli lp. 1 zapis w kolumnie 2 otrzymuje 

brzmienie „Pedagodzy, psycholodzy”; 

2) w tabeli skreśla się zapisy w wierszu lp. 2, nato-
miast pozostałe wiersze w tabeli otrzymują kolejne 
liczby porządkowe począwszy od 2. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 
2006 r. 
 
 
 

WXCEPRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXEJSKXEJ 

 
JACEK OSSOWSKI

 
 
 

2133 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W IIERUTOWIE 

z dnia 25 maja 2006 r. 

zwieniająca uchwałę w sprawie porziału Gwiny Iierutów na okręgi wyborcze 

 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 
1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 134, poz. 242) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co nastę-
puje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14542  – Poz. 2133 i 2134  

§ 1 

W podziale Gminy Bierutów na stałe okręgi wyborcze 
określonym w załączniku do uchwały nr nr L302L  
L2002 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie podziału gminy Bierutów na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w okręgu nr 1 dopisuje się ulicę Jasną, 
2) w okręgu nr 5 skreśla się sołectwo Karwiniec i do-

pisuje się ulice Konopnickiej, 
3) w okręgu nr 7 skreśla się ulicę Konopnickiej i dopi-

suje się sołectwo Karwiniec. 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych okręgów wyborczych 
uwzględniający zmiany zawarte w § 1 stanowi załącz-
nik do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bierutów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bieruto-
wie. 
 
 
 

PRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXEJSKXEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI

 
 

Załącznik ro uchwały Rary Miejskiej 
w Iierutowie z rnia 25 waja 2  6 r. 
(poz. 21337 

 
Numer 
okręgu 

Granice okręgu 
riczba radnych wybieranych 

w okręgu 

1 
Bierutów – ulice: Generała Bema, Jasna, Osiedle, Piłsudskiego, Pogodna, 
Słoneczna, Tęczowa, Witosa, Wodna, Czereśniowa, Wiśniowa, Nowa 

1 

2 
Bierutów – ulice: Słowackiego, Solnicka, Rwiętego Jana, Ceglana, Dwor-
cowa, Towarowa, Kasztanowa, Rzemieślnicza, Koszarowa, Krasińskiego, 
Kochanowskiego 

1 

3 
Bierutów – ulice: Młyńska, Kolejowa, Boczna, Przyjaciół Żołnierza, Żerom-
skiego 

1 

4 Bierutów – ulice: Zielona, 1 Maja 1 

5 
Bierutów – ulice: Namysłowska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Kościuszki, 
Ogrodowa, Orzeszkowej, Pułaskiego, Konopnickiej 

1 

6 
Bierutów – ulice: Wrocławska, Kruszowicka, Parkowa, Polna, Spacerowa, 
Plater, Moniuszki, Oleśnicka 

1 

7 
Bierutów – ulice: Mickiewicza, Rynek, Browarna, Plac Kościelny, Zamko-
wa, sołectwo Karwiniec 

1 

8 sołectwa: Gorzesław, Strzałkowa 1 
9 sołectwa: Wabienice, Jemielna 1 
10 sołectwo Stronia 1 
11 sołectwa: Zawidowice, Zbytowa 2 
12 sołectwa: Posadowice, Radzieszyn, Sątok 1 
13 sołectwa: Solniki Wielkie, Solniki Małe 1 
14 sołectwa: Kijowice, Kruszowice, Paczków  1 

 
 
 

2134 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W IIERUTOWIE 

z dnia 25 maja 2006 r. 

zwieniająca uchwałę w sprawie porziału Gwiny Iierutów na obwory 
głosowania 

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 34, poz. 242) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co nastę-
puje: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14543  – Poz. 2134 i 2135  

§ 1 

W podziale Gminy Bierutów na stałe obwody głoso-
wania określonym w załączniku do uchwały nr 
nr L307L2002 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Bierutów 
na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wpro-
wadza się następującą zmianę: w obwodzie głosowa-
nia nr 1 dopisuje się ulicę Jasną. 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania 
uwzględniający zmianę zawartą w § 1 stanowi załącz-
nik do uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Bierutów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bieruto-
wie. 
 

PRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXEJSKXEJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI 

 
 

 
Załącznik ro uchwały Rary Miejskiej 
w Iierutowie z rnia 25 waja 2  6 r. 
(poz. 21347 

 
 

Numer obwodu  
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba obwodowej komisji  

wyborczej 

1 

miasto Bierutów – ulice: Generała Bema, Boczna, Ceglana, 
Czereśniowa, Dworcowa, Rwiętego Jana, Jasna, Kasztano-
wa, Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, Krasińskiego, 
Młyńska, Nowa, Osiedle Piłsudskiego, 1 Maja, Pogodna, 
Przyjaciół Żołnierza, Rzemieślnicza, Słoneczna, Słowackiego, 
Solnicka, Tęczowa, Towarowa, Witosa, Wiśniowa, Wodna, 
Zielona, Żeromskiego 

Gimnazjum w Bierutowie 
ul. Kolejowa 7 

2 

miasto Bierutów – ulice: Browarna, Dąbrowskiego, Kilińskie-
go, Konopnickiej, Kościuszki, Kruszowicka, Mickiewicza, 
Moniuszki, Namysłowska, Ogrodowa, Oleśnicka, Orzeszko-
wej, Parkowa, Plater, Plac Kościelny, Polna, Pułaskiego, 
Rynek, Spacerowa, Wrocławska, Zamkowa, sołectwo Kar-
winiec 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Bierutowie, ul. Plac Kościelny 1 

3 
sołectwa: Wabienice, Gorzesław, Jemielna, Stronia, Strzał-
kowa 

Szkoła Podstawowa w Wabienicach 

4 sołectwa: Zawidowice, Zbytowa Szkoła Podstawowa w Zbytowej 
5 sołectwa: Posadowice, Radzieszyn, Sątok budynek po szkole w Posadowicach 

6 
sołectwa: Solniki Wielkie, Solniki Małe budynek po szkole w Solnikach 

Wielkich 
7 sołectwa: Kijowice, Kruszowice, Paczków budynek po szkole w Paczkowie 

 
 
 
 

2135 

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 25 maja 2006 r. 

w sprawie zwiany uchwały nr XXI/176/ 4 Rary Miasta Oleśnicy z rnia 
27 sierpnia 2  4 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych giwnazjów 
                    w Oleśnicy oraz określenia granic ich obworów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 17 ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miasta Oleśnicy 
uchwala, co następuje: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14544  – Poz. 2135 i 2136  

§ 1 

W pkt 2 załącznika do uchwały nr nnXL176L04 Rady 
Miasta Oleśnicy z dnia  27 sierpnia 2004 r. w sprawie  
ustalenia  planu sieci publicznych  gimnazjów w  Ole-
śnicy  oraz określenia granic ich obwodów na końcu 
zdania w miejsce kropki stawia się przecinek i dodaje 
wyraz „Gryczana”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oleśnicy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września  
2006 roku. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXASTA 

 
RYSZARD ZELINKA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2136 

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 25 maja 2006 r. 

w sprawie zwiany uchwały nr XVIII/136/ 4 Rary Miasta Oleśnicy z rnia 
3  kwietnia 2  4 roku w sprawie ustalenia planu  sieci publicznych szkół
        porstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obworów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miasta Oleśnicy 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr n XXXL136L04 Rady Miasta 
Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie 
ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych 
w Oleśnicy  oraz określenia granic ich obwodów 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W ust. 4 na końcu zdania w miejsce kropki stawia 

się przecinek i dodaje wyrazy „Gryczana, Osiedle  
i Stawowa”.  

2. W ust. 5 skreśla się wyrazy „Osiedle i Stawowa”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Oleśnicy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września  
2006 roku. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXASTA 

 
RYSZARD ZELINKA
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2137 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORRIIE 

z dnia 31 maja 2006 r. 

w sprawie sprawiania pogrzebów przez Miasto Szklarska Poręba 

 Na podstawie art. 18 ust.1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z późn. zm.); oraz art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 oraz art. 96 ust. 
3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10 ust. 3 i 
4 ustawy  z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Sprawienie pogrzebu przez Miasto Szklarska Poręba 
przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub 
przebywającym na terenie Miasta Szklarska Poręba, 
jeśli nie posiadały osób zobowiązanych do alimen-
tacji, względnie osoby zobowiązane nie mają moż-
liwości ich pochowania. 

2. O zgonie osoby zmarłej powiadamia się pozosta-
łych, najbliższych członków rodziny lub krewnych. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.XX.0911-18L337L06 z dnia 28 czerwca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 1). 

§ 2 

1. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu 
zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego 
właściwy dla miejsca zgonu. 

2. Sprawienie pogrzebu przez Miasto Szklarska Poręba 
następuje na udokumentowany wniosek pracowni-
ka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szklarskiej Porębie. 

3. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłe-
go, o ile wyznanie to było znane pracownikowi so-
cjalnemu, na cmentarzu komunalnym Miasta 
Szklarska Poręba, po uprzedniej konsultacji z przed-
stawicielem miejscowego kościoła lub innymi 
związkami wyznaniowymi.  

4. Sprawienie pogrzebu, o którym mowa w § 1, 
obejmuje w szczególności: 
1) wystawienie karty zgonu przez lekarza, 
2) wystawienie aktu zgonu przez USC, 
3) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym 

umycie, ubranie, 
4) przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym 

lub chłodni, 
5) dostarczenie trumny, 
6) przewóz zwłok karawanem, 
7) złożenie zwłok w grobie ziemnym lub kremację 

– w zależności od całkowitego  kosztu usługi, 
8) wydrukowanie klepsydr, zakup symbolicznej 

wiązanki, 
9) wykopanie, zakopanie, uformowanie i ozna-

czenie grobu znakiem wyznania zmarłego i ta-
bliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą uro-
dzenia i zgonu, 

10) oraz inne wymagane przepisami prawa. 

5. Pochowanie zwłok następuje każdorazowo przy 
udziale pracownika socjalnego lub innego przed-
stawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szklarskiej Porębie. 

§ 3 

1. Udział Miasta Szklarska Poręba w sprawieniu po-
chówku możliwy jest w formie pogrzebu zleconego 
zakładowi pogrzebowemu przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. 

2. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu, 
o których mowa w § 2 ust. 4, pokrywa się z wy-
datków na zadania własne Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. 

3. W uzasadnionych przypadkach wydatki te podlega-
ją zwrotowi w całości lub w części z masy spad-
kowej, względnie są pokrywane z przysługującego 
zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego 
lub podlegają refundacji przez Gminę właściwą. 

4. Szczegółową procedurę postępowania pracownika 
socjalnego w przypadku sprawienia pochówku na 
koszt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szklarskiej Porębie oraz Oświadczenie członków ro-
dziny zmarłego w zakresie masy spadkowej określa 
załącznik nr 1 do uchwały. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.XX.0911-18L337L06 z dnia 28 czerwca 2006 r. 
stwierdzono nieważność §3 ust. 2, 3, 4 wraz z za-
łącznikiem nr 1 do uchwały). 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklar-
skiej Poręby. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.XX.0911-18L337L06 z dnia 28 czerwca 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 5). 
 
 

PRZEWODNXCZACY 
RADY MXEJSKXEJ 

 
ANDRZEJ KUSZTAL
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Załącznik nr 1 ro uchwały Rary Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie z rnia 31 waja 
2  6 roku (poz. 21377 

 
Szczegółowa procerura postępowania pracownika socjalnego w przyparku sprawiania pochówku na koszt 
Miejskiego Ośrorka Powocy Społecznej w Szklarskiej Porębie: 
 
1. Koszt sprawienia pogrzebu nie powinien być wyższy od zasiłku pogrzebowego wypłacanego na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniach społecznych. 
2. Przed rozpoczęciem czynności zmierzających do sprawienia pochówku na koszt gminy, należy wszcząć dzia-

łania zmierzające do ustalenia sytuacji zawodowej i rodzinnej zmarłego. W tym celu niezbędne jest podjęcie 
próby przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu pobytu zmarłego – jeżeli jest nim Miasto 
Szklarska Poręba.  

3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych uzyskanie informacji w trybie pilnym nie jest możliwe, należy sprawdzić w 
ZUS i Powiatowym Urzędzie Pracy, czy zmarły pobierał świadczenia. Wszystkie uzyskane informacje na te-
mat sytuacji zmarłego, bez względu na ich źródło, winny mieć formę pisemną. 

4. Jeżeli zmarły posiadał rodzinę, z którą istnieje możliwość kontaktu, czynności zmierzające do pochówku na-
leży bezwzględnie poprzedzić próbą negocjacji na temat możliwości sprawienia przez nią pogrzebu ze środ-
ków własnych lub uczestnictwa w kosztach pogrzebu. 

5. Należy starać się ograniczyć krąg zmarłych chowanych na koszt pomocy społecznej do osób wyłącznie sa-
motnych oraz tych, którym rodzina z uwagi na niski dochód nie jest w stanie sprawić pochówku we wła-
snym zakresie (ocena sytuacji materialnej rodziny powinna być dokonana przez pracownika socjalnego w 
trybie pilnym). 

6. W przypadku uzyskania informacji, już po dokonaniu pochówku, że zmarły posiadał uprawnienia do zasiłku 
pogrzebowego z ZUS, KRUS, PUP lub świadczenia z ubezpieczenia dobrowolnego, należy niezwłocznie wy-
stąpić o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów. 

7. Jeżeli rodzina nie partycypowała w kosztach pogrzebu, należy ustalić poprzez przeprowadzenie wywiadów 
środowiskowych, czy i w jakiej wysokości, wydatki poniesione z tytułu pochówku podlegają zwrotowi (wy-
datki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegaj zwrotowi jedynie z masy spadkowej). 

8. Do wywiadów powinny być dołączone oświadczenia (wg załączonego wzoru) najbliższych członków rodziny 
zmarłego, w zakresie pozostawionej masy spadkowej. 

 
Wzór oświadczenia 
 

Oświarczenie członków rorziny zwarłego w zakresie wasy sparkowej 
 
......................................................           ........................., dnia.......................r. 
(imię i nazwisko) 

...................................................... 
(adres zamieszkania) 

...................................................... 
(seria i nr d.o. przez kogo wydanego) 

................................................................ 
(stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą) 

O ś w i a r c z e n i e 
 
Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianych  
w art. 247 Kodeksu karnego oświadczam, iż według posiadanych przeze mnie informacji zmarły 
............................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

............................................................................................................................................................. 
zostawił – nie pozostawił masy spadkowej w postaci: domu, działki, mieszkania, samochodu, mebli, sprzętu 
gospodarstwa domowego*, inne (podać jakie) 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
której przybliżona wartość  wynosi............................................................................................................ 
 
.......................................................            ........................................................................................... 
      (podpis osoby przyjmującej oświadczenie)         (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
*właściwe podkreślić 
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2138 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 

z dnia 1 czerwca 2006 r. 

w sprawie ustalenia zasar przyznawania stypenriuw Iurwistrza  
Gwiny i Miasta Lwówek Śląski 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 
Gminy rwówek Rląski uchwala zasady przyznawania stypendiów Burmistrza 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 

 
 

§ 1 

Stypendium Burmistrza przyznawane jest uczniom 
szkół podstawowych i gimnazjalnych na jeden rok 
szkolny za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku 
szkolnym. 

§ 2 

Stypendium przyznaje się za: 
1. wybitne wyniki w nauce, 
2. wybitne osiągnięcia sportowe. 

§ 3 

Przy przyznawaniu stypendiów brane będą pod uwagę 
następujące osiągnięcia: 
1. tytuł laureata konkursów (olimpiad) przedmioto-

wych szczebla co najmniej powiatowego, 
2. tytuł laureata innego konkursu o zasięgu co naj-

mniej powiatowym, 
3. osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej wo-

jewódzkim, 
4. promocja z wyróżnieniem na zakończenie poprzed-

niego roku szkolnego, 
5. ocena ze sprawowania nie niższa niż bardzo dobra, 
6. aktywne uczestnictwo w życiu szkoły lub środowi-

ska. 
§ 4 

Przy przyznawaniu stypendiów uczniom spełniającym 
warunki określone w § 3, uwzględniana może być 
również ich sytuacja materialna i środowiskowa. 

§ 5 

Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowaw-
ca klasy do Komisji Stypendialnej, o której mowa  
w § 7 – do 30 czerwca danego roku szkolnego we-
dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 6 

Do wniosku winny być dołączone: 
1. potwierdzona kserokopia świadectwa, 
2. potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdza-

jących dorobek i osiągnięcia ucznia. 

§ 7 

Wniosek ocenia i opiniuje powołana przez Radę Peda-
gogiczną Komisja Stypendialna, w skład której wcho-
dzą: dyrektor szkoły jako jej przewodniczący i pięciu 
członków Rady Pedagogicznej. Prace Komisji są pro-
wadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co naj-
mniej 2L3 jej członków. 

§ 8 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej składa zaopi-
niowany wniosek Burmistrzowi Gminy i Miasta rwó-
wek Rląski wraz z potwierdzoną kserokopią protokołu 
z posiedzenia Komisji Stypendialnej w terminie do  
20 lipca danego roku. 

§ 9 

Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmu-
je Burmistrz Gminy i Miasta rwówek Rląski po zapo-
znaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. 

§ 10 

Stypendium otrzymują: 
1. Po jednej osobie w szkołach podstawowych liczą-

cych do 500 uczniów. 
2. Po dwie osoby w szkołach podstawowych i gimna-

zjum, w których liczba uczniów przekracza 500 
osób. 

§ 11 

Rrodki finansowe na realizacje stypendiów Burmistrz 
przekazuje na rachunek bankowy szkoły, następnie 
szkoła przekazuje środki uczniowi, który otrzymał sty-
pendium. 

§ 12 

Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach: 
• do 25 września w wysokości 400 zł za okres od 

września do grudnia, 
• do 25 stycznia w wysokości 600 zł za okres od 

stycznia do czerwca. 

§ 13 

O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium 
Burmistrz Gminy i Miasta rwówek Rląski pisemnie 
informuje wnioskodawcę. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta rwówek Rląski. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

Z-CA PRZEWODNXCZACEGO RADY 
 

ZUZANNA GÓRSKA
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Załącznik nr 1 ro uchwały Rary Miejskiej 
Gwiny Lwówek Śląski z rnia 1 czerwca 
2  6 r. (poz. 21387 
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2139 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI 

z dnia 1 czerwca 2006 r. 

w sprawie zwiany uchwały nr XLI/349/ 6  z rnia 24 lutego 2  6 r.  
w sprawie regulawinu utrzywania czystości i porząrku na terenie  

Gwiny i Miasta Lwówek Śląski 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska Gminy rwówek Rlą-
ski uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchyla się § 32 i § 33 uchwały nr nrXL349L06 z dnia 
24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta rwó-
wek Rląski o treściach odpowiednio: 
§ 32 Odpady komunalne zebrane na terenie gminy 

rwówek Rląski, które nie mogą być poddane 
odzyskowi należy składować na składowisku 
odpadów komunalnych w Płóczkach Dolnych. 
oraz 

§ 33 Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bez-
odpływowych należy wywozić do Oczyszczalni 
ścieków przy ul. Przyjaciół Żołnierza w rwówku 
Rląskim. 

§ 2 

Pozostałym paragrafom począwszy od § 34 do § 51 
nadaje się numerację od § 32 do § 49. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta rwówek Rląski. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

Z-CA PRZEWODNXCZĄCEGO RADY 
 

ZUZANNA GÓRSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 8 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia zwiany wiejscowego planu zagosporarowania prze-
strzennego obszaru Placu Iewa – część A 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr nnnXnL2468L05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 czerwca 
2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część A (Biuletyn 
Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7, poz. 187) Rada Miejska Wrocła-
wia uchwala, co następuje:  

 
 

R o z d z i a ł   1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Placu Bema – część A, 
zwana dalej planem, obejmuje obszar ograniczony 
ulicami: Bolesława Prusa, generała Józefa Bema 
wraz z tymi ulicami, północną linią rozgraniczającą 
ulicy Bolesława Drobnera oraz południowo-
wschodnią pierzeją zabudowy przy ulicy Jana Kiliń-
skiego, zgodnie z rysunkiem planu. 

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

względu na brak występowania takich terenów; 
2) sposobów zagospodarowania obiektów podlega-

jących ochronie, ustalonych na podstawie prze-
pisów odrębnych oraz granic i sposobów zago-
spodarowania terenów górniczych oraz terenów 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze 
względu na brak występowania takich obiektów 
i terenów; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów  
w związku z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) linia rozgraniczająca – linia oddzielająca poszcze-

gólne tereny o różnym przeznaczeniu podstawo-
wym lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) obowiązująca linia zabudowy – linia, wzdłuż której 
dopuszcza się wznoszenie budynków w taki spo-
sób, iż swą frontową elewacją, obrysem ścian 
zewnętrznych stykają się z tą linią; dopuszcza się 
cofnięcia i wysunięcia jej elementów w rzucie i 
przekroju; 

3) teren – obszar wyznaczony liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem; 

4) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie prze-
znaczenia lub działalności oraz grupy tych katego-
rii, które jako jedyne są dopuszczalne na danym 
terenie lub w obiekcie; 
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5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – 
kategorie przeznaczenia lub działalności, które 
dominują na danym terenie lub w obiekcie w spo-
sób określony w ustaleniach planu; 

6) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – 
przeznaczenie terenu lub obiektu, które uzupełnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniach planu; 

7) punkt szczególny – obiekt przyciągający uwagę 
obserwatorów jak fontanna, pomnik, rzeźba, for-
ma plastyczna, obiekt symboliczny i inny obiekt o 
podobnym charakterze; 

8) orientacyjna linia wewnętrznego podziału – linia 
dzieląca teren na różne zagospodarowanie w ra-
mach linii rozgraniczających ustalających więcej 
niż jedno przeznaczenie podstawowe; 

9) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym – 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-
niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, prze-
jazdy, ogrodzenia, miejsca postojowe, śmietniki 
itp.; 

10) wewnętrzny dziedziniec – niezabudowana część 
terenu zagospodarowana m.in. zielenią o wyso-
kich walorach kompozycyjnych – w tym zielenią 
pnącą, wzbogacona elementami małej architektu-
ry – rzeźbami, pomnikami i fontannami; 

11) przejście bramowe – wydzielone na całej szeroko-
ści budynku przejście piesze łączące ulice z we-
wnętrznym dziedzińcem; 

12) oś widokowa – linia wzdłuż której poruszający się 
obserwator ma możliwość stałego obserwowania 
celu osi widokowej; 

13) kondygnacja nadziemna – kondygnacja z po-
mieszczeniami użytkowymi, w której poziom pod-
łogi znajduje się na poziomie terenu i każda sytu-
owana nad nią kondygnacja; 

14) kondygnacja podziemna – kondygnacja z po-
mieszczeniami użytkowymi, w których poziom 
podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu ze 
wszystkich stron i które nie są częścią sutereny; 

15) dominanta architektoniczna – część obiektu bu-
dowlanego, która koncentruje uwagę obserwato-
rów; 

16) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg rozwią-
zań technicznych, zapewniający bezpieczny i wy-
godny ruch rowerowy, na który mogą składać się: 
wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, 
pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej 
prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi 
wewnętrzne oraz inne podobne; 

17) wielkoformatowy nośnik reklamowy – tablica  
o powierzchni powyżej 6 m2; 

18) odnawialne źródła energii – urządzenie wykorzy-
stujące w procesie przetwarzania energię promie-
niowania słonecznego, geotermalną oraz energię 
odpadową – np. z klimatyzacji itp.; 

19) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym. 

§ 3 

1. Xntegralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) oznaczenia ogólne: 
a) granice obszaru objętego planem, 
b) linie rozgraniczające tereny, 
c) symbole terenu; 

2) oznaczenia dotyczące kształtowania zabudowy:  
a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) strefa lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, 
c) punkty szczególne, 
d) dominanta architektoniczna; 

3) oznaczenia dotyczące ochrony dziedzictwa kul-
turowego: 
a) osie widokowe, 
b) wewnętrzny dziedziniec, 
c) strefy ochrony konserwatorskiej tożsame  

z granicami obszaru objętego planem; 
4) oznaczenie dotyczące systemu transportowego 

– strefa wjazdu do parkingu podziemnego. 
3. Stwierdzenie zgodności planu ze Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu – stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych – stanowi załącznik nr 4 do 
uchwały. 

§ 4 

1. Ustala się kategorie przeznaczenia terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) handel detaliczny; 
3) gastronomia, przez co rozumie się działalność 

restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, wi-
niarni itp.; 

4) administracja, przez co rozumie się działalność 
biur, banków, agencji nieruchomości, kancelarii 
prawnych, obsługi firm, pośrednictwa finan-
sowego itp.; 

5) kultura i rozrywka, przez co rozumie się dzia-
łalność muzeów, bibliotek, kin, klubów, pu-
bów, galerii, sal wystawienniczych i pracowni 
artystycznych, centrów konferencyjnych itp.; 

6) obsługa turystów, przez co rozumie się działal-
ność hoteli, biur podróży, agencji i biur infor-
macji turystycznej itp.; 

7) rzemiosło, przez co rozumie się nieuciążliwą 
działalność usługową lub drobnowytwórczą o 
charakterze rękodzielnicznym, w tym salony 
kosmetyczne i fryzjerskie, studia wizażystów, 
usługi fotograficzne, usługi kserograficzne, in-
troligatorskie i ślusarskie, jubiler, usługi zegar-
mistrzowskie, usługi krawieckie, punkty na-
praw obuwia, pralnie itp.; 

8) usługi oświaty, przez co rozumie się działal-
ność instytucji edukacyjnych prowadzących 
kursy językowe, kursy specjalistyczne itp.; 

9) usługi sportu i rekreacji, przez co rozumie się 
działalność klubów odnowy biologicznej i reha-
bilitacji, siłowni, klubów fitness itp.; 

10) usługi telekomunikacji; 
11) zieleń urządzona, przez co rozumie się zieleń 

niską, średniowysoką i wysoką z obiektami 
małej architektury; 
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12) urządzenia infrastruktury technicznej; 
13) ulice; 
14) ciągi piesze; 
15) parking podziemny. 

2. Ustala się grupę kategorii przeznaczenia terenu 
usługi centrotwórcze, obejmującą kategorie, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2–10. 

3. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w planie. 

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie doty-
czy urządzeń towarzyszących obiektom budowla-
nym. 

§ 5 

Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) wewnętrzny dziedziniec wraz z punktem szczegól-

nym zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku 
planu; 

2) dostępność wewnętrznego dziedzińca, o którym 
mowa w pkt 1, poprzez przejścia bramowe w stre-
fach lokalizacji przejść bramowych, zgodnie z ozna-
czeniem graficznym na rysunku planu; 

3) zakaz lokalizowania wielkoformatowych nośników 
reklamowych na terenach oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2ZP-Z•KD-P i 3KD-P•ZP-Z; 

4) zakaz lokalizowania wolno stojących nośników 
reklamowych. 

§ 6 

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 

do wód gruntowych, gruntu i wód powierzchnio-
wych; 

2) okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej  
w zabudowie od strony ulicy Drobnera, leżącej poza 
obszarem objętym planem; 

3) okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej  
w zabudowie od strony terenu ulicy oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 1KD-Z; 

4) okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej  
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej; 

5) dopuszcza się przejścia bramowe od strony ulicy 
Drobnera, leżącej poza obszarem objętym planem  
i terenu ulicy oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KD-Z jako zamykane bramami o podwyż-
szonej izolacyjności akustycznej. 

§ 7 

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków: 
1) strefę ochrony konserwatorskiej, tożsamą z granicą 

obszaru objętego planem, na obszarze której nale-
ży:  
a) zachować i wyeksponować zasadnicze elementy 

rozplanowania, 
b) utrzymać osie widokowe; 

2) strefę ochrony konserwatorskiej, dotyczącą zabyt-
ków archeologicznych, tożsamą z granicą obszaru 
objętego planem, na obszarze której warunkuje się 
poprzedzanie wszelkich prac ziemnych badaniami 
archeologiczno-architektonicznymi za pozwoleniem 
właściwych służb ochrony zabytków; 

3) wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej  
w obiekt budowlany. 

§ 8 

Ustala się przestrzeniami publicznymi następujące te-
reny, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) tereny ulic 1KD-Z oraz 2KD-r; 
2) tereny zieleni urządzonej i ciągów pieszych ozna-

czone na rysunku planu symbolami 2ZP-Z•KD-P, 
3KD-P•ZP-Z; 

3) wewnętrzny dziedziniec na terenie 1U, zgodnie  
z oznaczeniem graficznym na rysunku planu. 

§ 9 

Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości:  
1) wydzielenie działek zgodnie z wyznaczonymi na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz orien-
tacyjnymi liniami wewnętrznego podziału; 

2) dopuszcza się odstępstwa od zasady, określonej w 
pkt 1, pod warunkiem zapewnienia dostępu do dro-
gi publicznej. 

§ 10 

Ustala się zasadę dotyczącą parkowania – urządzenie 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 
działce z zachowaniem minimalnego wskaźnika zapo-
trzebowania na miejsca postojowe: 
1) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) 12 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 

użytkowej dla usług centrotwórczych. 

§ 11 

1. Ustala się zasady modernizacji i rozbudowy syste-
mu infrastruktury technicznej: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenów należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic; 
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 

dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tego ustalenia; 

3) dopuszcza się urządzenia infrastruktury tech-
nicznej jako towarzyszące inwestycjom na tere-
nach inwestorów; 

4) dopuszcza się przebudowę i demontaż istnieją-
cych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
kolidujących z planowanym zagospodarowaniem 
terenu. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę – dostawa wody 
z sieci wodociągowej. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych  
i bytowych – odprowadzanie ścieków do kanalizacji 
ogólnospławnej. 

4. W zakresie odprowadzania wód deszczowych usta-
la się: 
1) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji 

ogólnospławnej; 
2) objęcie systemami odprowadzającymi ścieki 

deszczowe terenów zabudowanych i utwardzo-
nych. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się – dosta-
wa z sieci gazowej niskiego ciśnienia. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
1) zasilanie terenów objętych planem z sieci elek-

troenergetycznej niskiego i średniego napięcia 
poprzez jej rozbudowę; 
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2) budowa stacji transformatorowych na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U  
w zależności od potrzeb; 

3) stacje transformatorowe, o których mowa  
w pkt 2, wyłącznie jako wbudowane w kondy-
gnacje podziemne. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej poprzez 

rozbudowę istniejącej sieci na tereny  zabudowy 
wyznaczone planem; 

2) dopuszcza się wykorzystanie gazu, energii elek-
trycznej i odnawialnych źródeł energii do celów 
grzewczych. 

8. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się wykony-
wanie sieci i urządzeń  telekomunikacyjnych po-
przez wykorzystanie otworów istniejącej kanalizacji 
teletechnicznej lub poprzez nadbudowanie nowej 
sieci po trasie urządzeń już zrealizowanych. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obo-
wiązują zasady określone w przepisach szczegól-
nych i aktach prawa miejscowego. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia rla terenów 

§ 12 

Teren 1U 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1U ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi centrotwórcze, 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) parking podziemny wraz z urządzeniami infra-

struktury technicznej. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się 

zasady kształtowania zabudowy: 
1) obowiązujące linie zabudowy wyznaczone na  

rysunku planu: 
a) dopuszcza się wysunięcia i cofnięcia obowią-

zującej linii zabudowy w rzucie i w przekroju 
o nie więcej niż 2 m, 

b) dopuszcza się cofnięcie obowiązującej linii 
zabudowy na ostatniej kondygnacji nadziem-
nej w rzucie o nie więcej niż 6 m; 

2) liczba kondygnacji nadziemnych nie mniejsza niż 
sześć i nie większa niż siedem:  
a) dopuszcza się antresole, 
b) dopuszcza się taras jako ostatnią kondygna-

cję nadziemną; 
3) wysokość zabudowy między 18–25 m liczona 

od poziomu terenu do najwyższego punktu da-
chu, z zastrzeżeniem pkt 5; 

4) dominanta architektoniczna zgodnie z rysunkiem 
planu; 

5) na nie więcej niż 16% powierzchni przeznaczo-
nej w planie pod zabudowę dopuszcza się zabu-
dowę o wysokości do 30 m, liczonej od poziomu 
terenu do krawędzi dachu, jako realizację domi-
nanty architektonicznej, o której mowa w pkt 4; 

6) pokrycie dachów materiałami trwałymi o wyso-
kiej jakości wykończenia; 

7) wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej 
w kondygnację techniczną, w gabarytach obiek-
tu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1) dopuszcza się funkcję mieszkaniową wieloro-

dzinną powyżej pierwszej kondygnacji nadziem-
nej wyłącznie w strefie lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się handel detaliczny o łącznej po-
wierzchni sprzedaży dla całego terenu nie więk-
szej niż 2000 m2; 

3) wewnętrzny dziedziniec: 
a) o minimalnej powierzchni 1800 m2, 
b) dostępność wewnętrznego dziedzińca przej-

ściami bramowymi zlokalizowanymi w stre-
fach lokalizacji przejść bramowych zgodnie  
z rysunkiem planu, 

c) dopuszcza się przykrycie wewnętrznego 
dziedzińca; 

4) parking podziemny na zasadach określonych  
w § 10; 

5) strefy lokalizacji przejść bramowych; obowiązuje 
realizacja minimum 3 przejść bramowych; 

6) punkt szczególny zgodnie z rysunkiem planu. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 

zasady dotyczące systemów komunikacji: 
1) dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, do-

puszcza się wyłącznie z terenu ulicy 2KD-r przez 
teren 2ZP-Z•KD-P; 

2) zakaz lokalizacji parkingu terenowego; 
3) wjazd do parkingu podziemnego z terenu ulicy 

2KD-r w strefie wjazdu do parkingu podziemne-
go, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się dojazd pojazdami dostawczymi 
poprzez parking podziemny oraz teren 3KD-
P•ZP-Z. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej: 
1) obowiązuje wbudowanie urządzeń infrastruktury 

technicznej w kondygnacje podziemne z zastrze-
żeniem ust. 2 pkt 7; 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej w ramach realizacji no-
wej zabudowy. 

§ 13 

Teren 2ZP-Z•KD-P 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2ZP-Z•KD-P ustala się przeznaczenie: 
1) zieleń urządzona; 
2) ciąg pieszy; 
3) parking podziemny wraz z urządzeniami infra-

struktury technicznej. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się 

zasady kształtowania zabudowy: 
1) zakaz wnoszenia budynków i obiektów budow-

lanych z wyjątkiem wjazdu na parking podziem-
ny, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 4; 

2) dopuszcza się lokalizację części parkingu pod-
ziemnego, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 4 
wraz z infrastrukturą techniczną pod wydzielo-
nym ciągiem pieszym. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
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1) wielopiętrowa zieleń urządzona; 
2) punkt szczególny zgodnie z rysunkiem planu; 
3) ciąg pieszy: 

a) maksymalna szerokość 12 m, 
b) zaznaczenie w posadzce historycznego prze-

biegu ulicy; 
4) oś widokowa zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zasady dotyczące systemów komunikacji: 
1) dopuszcza się dojazd do terenu 1U przez ciąg 

pieszy; 
2) strefa wjazdu do parkingu podziemnego zgodnie 

z rysunkiem planu. 

§ 14 

Teren 3KD-P•ZP-Z 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 3KD-P•ZP-Z ustala się przeznaczenie: 
1) ciąg pieszy; 
2) zieleń urządzona. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1) ciąg pieszy: 

a) minimalna szerokość 14 m, 
b) zaznaczenie w posadzce historycznego prze-

biegu ulicy; 
2) średniowysoka zieleń urządzona; 
3) punkt szczególny zgodnie z rysunkiem planu; 
4) oś widokowa zgodnie z rysunkiem planu; 
5) zakaz nadwieszania nad ciągiem pieszym ele-

mentów reklamowych. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 

zasadę dotyczącą systemów komunikacji –
dopuszcza się dojazd pojazdów dostawczych do te-
renu 1U poprzez ciąg pieszy. 

§ 15 

Teren 1KD-Z 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KD-Z, ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
zbiorczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) torowisko tramwajowe; 
2) obustronne chodniki; 
3) trasa rowerowa; 
4) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

§ 16 

Teren 2KD-L 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2KD-r, ustala się przeznaczenie – ulica klasy 
lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) obustronne chodniki; 
2) zieleń przyuliczna w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na 

realizację celu publicznego. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia końcowe 

§ 17 

Traci moc uchwała nr  XXL128L03 Rady Miejskiej Wro-
cławia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Placu Bema – część A (Dz. Urz. Woj. Dolno-
śląskiego Nr 68, poz. 1546) w obszarze objętym pla-
nem, określonym w § 1 uchwały. 

§ 18 

Na podstawie art.15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala się wysokość stawki procento-
wej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na: 
1) 0,1% dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1KD-Z, 2KD-r, 2ZP-Z•KD-P i 3KD-
P•ZP-Z; 

2) 30% dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1U. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

WXCEPRZEWODNXCZĄCY 
RADY MXEJSKXEJ 

 
JACEK OSSOWSKI 
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Załącznik nr 1 ro uchwały Rary 
Miejskiej Wrocławia z rnia 8 czerwca 
2  6 r. (poz. 214 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 138 –  14557  – Poz. 2140 

Załącznik nr 2 ro uchwały Rary 
Miejskiej Wrocławia z rnia 8 czerwca 
2  6 r. (poz. 214 7 

 
 
 

Stwierrzenie zgorności planu z ustaleniawi Sturiuw uwarunkowań 
i kierunków zagosporarowania przestrzennego Gwiny Wrocław 

 
 

Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Placu Bema – część A z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Wrocław przyjętego uchwałą nr nr XXXL680L98 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 30 stycznia 1998 roku i zmienionego uchwałą nr nnn L1126L01 Rady Miejskiej Wro-
cławia z dnia 5 lipca 2001 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 1, poz.15  
z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 ro uchwały Rary 
Miejskiej Wrocławia z rnia 8 czerwca 
2  6 r. (poz. 214 7 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag ro projektu planu 
 
 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru Placu Bema – część A do publicznego wglądu w okresie od 10 kwietnia 2006 r. do  
12 maja 2006 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, osoby prawne  
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag 
dotyczących projektu zmiany planu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 ro uchwały Rary 
Miejskiej Wrocławia z rnia 8 czerwca 
2  6 r. (poz. 214 7 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą ro zarań własnych gwiny, oraz zasarach ich finansowania, zgornie  
                                       z przepisawi o finansach publicznych 
 
 
Xnwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą fi-
nansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej,  
a także ze środków zewnętrznych. 
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2141 

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 26 kwietnia 2006 r. 

w sprawie regulawinu utrzywania czystości i porząrku na terenie Gwiny 
Jerzwanowa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Xnspektora Sanitar-
nego, Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Jerzmanowa w brzmieniu okre-
ślonym w dalszej części uchwały. 

R O Z D Z X A A  Ι 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Jerzmanowa, zwany dalej Regulaminem, okre-
śla szczegółowe zasady utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Jerzmanowa. 

§ 3 

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, 
mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na 
terenie Gminy Jerzmanowa. 

§ 4 

Xlekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie 

formy posiadania zwierząt gospodarskich bez 
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzy-
mania i użytkowania; 

2) PGO dla ZGZM należy przez to rozumieć Plan Go-
spodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego wprowadzony uchwalą nr 
nnn XL174L05 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Ochrony Rrodowiska oraz 
Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego; 

3) KPGO – należy przez to rozumieć Krajowy Pro-
gram Gospodarki Odpadami przyjęty przez Radę 
Ministrów zgodnie z treścią art.14 ust 4 ustawy  
z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62, 
poz. 628, ze zm.) i ogłoszony w Monitorze Pol-
skim z 28 lutego 2003 r.(M. P. Nr 11, poz. 159); 

4) rOPS – należy przez to rozumieć, lokale L mobil-
nych punktach odbioru selektywnego zlokalizo-
wane w poszczególnych miejscowościach gminy, 
specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażo-
ne pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, 
czynne codziennie lub co kilka dni, w określonych 
godzinach mieszkańcy tych miejscowości mogą 
przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyse-
lekcjonowane odpady kuchenne i zielone, oraz 

osobno, opakowania z papieru, tektury, opako-
wania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania  
z blachy stalowej i opakowania z aluminium,  
a także odpady niebezpieczne i w ustalonych 
harmonogramem terminach, wielkogabarytowe,  
w których pracownik podmiotu uprawnionego re-
jestruje na indywidualnych kontach mieszkań-
cówLwłaścicieli nieruchomości ilość odebranych, 
wyselekcjonowanych odpadów. 

5) odpadach komunalnych – rozumie się przez to 
odpady komunalne w rozumieniu ustawy  
z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62, 
poz. 628, ze zm.); 

6) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to 
frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U 
Nr 62, poz. 628, ze zm.); 

7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się 
przez to odpady ulegające biodegradacji w rozu-
mieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U z Nr 62, poz. 628, ze zm.); 

8) odpadach zielonych – -należy przez to rozumieć 
frakcję odpadów ulegających biodegradacji, po-
wstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogro-
dów i terenów zielonych; 

9) podmiotach uprawnionych – należy przez to ro-
zumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jed-
nostkami organizacyjnymi lub podmiotami posia-
dającymi wydane przez wójta ważne zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie:  
a) odbierania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości, 
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych, 
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie-

rząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich części; 

10) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instala-
cje i urządzenia zdefiniowane w ustawie z  
11 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U Nr 132, poz. 622, ze 
zm.); 

11) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to 
zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U  
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.); 
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12) zwierzętach domowych – rozumie się przez to 
zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 
2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.); 

13) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to 
zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy  
z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i roz-
rodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U z 2002 r.  
Nr 207, poz. 1762 ze zm.). 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.XX.0914-13L 
L60L06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA o stwier-
dzenie nieważności § 4 pkt 5, 6, 7, 10, 11, 12 i 13). 

R O Z D Z X A A  ΙΙ 

Wywagania w zakresie utrzywania czystości  
i porząrku na terenie nieruchowości 

§ 5 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na 
ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu 
sanitarno-higienicznego, poprzez: 
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość 

pojemników służących do gromadzenia odpadów; 
2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym po-

mieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady; 
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci ka-

nalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy 
(Dz. U Nr 132, poz. 622 ze zm.) wyposażenie nie-
ruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków 
bytowych; 

4) uprzątanie błota, piasku, śniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeń z części nieruchomości udostępnio-
nych do użytku publicznego oraz z chodników przy-
legających bezpośrednio do nieruchomości, usuwa-
nie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się nie-
zwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w mia-
rę potrzeby; 

5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i in-
nych części nieruchomości; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości ma-
teriału rozbiórkowego i resztek materiałów budow-
lanych, powstałych w wyniku remontu i moderni-
zacji lokali i budynków; 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.XX.0914-13L 
L60L06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA  
o stwierdzenie nieważności § 5 pkt 6); 

7) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gno-
jówki oraz gnojowice. 

§ 6 

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania 
czystości i porządku, zabrania się: 
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni 

ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, 
dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nieza-
wierającego substancji niebezpiecznych. 

2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architek-
tury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wyposa-
żenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpa-
dów, obiektów przeznaczonych do umieszczenia 

reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy 
infrastruktury komunalnej; 

3) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla 
zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
5) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpa-

dów stałych; 
6) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczo-

nymi do tego celu stacjami zlewnymi i odprowa-
dzania wód opadowych na chodniki; 

7) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych przez właścicieli nieruchomości; 

8) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do 
gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód 
opadowych spływających z powierzchni dachów, 
pojazdów itp. 

R O Z D Z X A A  XXX 

Mycie i naprawa pojazrów sawochorowych poza 
wyjniawi i warsztatawi naprawczywi 

§ 7 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na tere-
nach publicznych, poza myjniami i warsztatami na-
prawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do 
tego wyznaczonych. 

§ 8 

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na 
terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicz-
nego, pod warunkiem, że czynności te będą wykony-
wane w miejscach do tego przeznaczonych. Odpro-
wadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód 
powierzchniowych jest zabronione. 

§ 9 

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich 
bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieru-
chomości, pod warunkiem, że nie spowoduje zanie-
czyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsia-
dów. Powstałe odpady powinny być gromadzone  
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

R O Z D Z X A A  X  

Rorzaje i winiwalna pojewność urząrzeń przeznaczo-
nych ro zbierania orparów kowunalnych i growarze-
nia nieczystości ciekłych na terenie nieruchowości  
                    oraz na rrogach publicznych 

§ 10 

1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na 
terenie gminy to: 
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 
2) pojemniki na odpady o pojemności: 110 l; 120 l; 

240 l; 1100 l; 
3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki 

opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, meta-
li, papieru i tektury; wielomateriałowych o po-
jemności od 800 l do 2500 l; 

4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 
2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób 

selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub 
kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględnia-
jącej wskaźniki określone w PGO dla ZGZM. 
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1) mieszkaniec rocznie zbiera do kubła odpady  
o masie około 200 kg, i potrzebuje on 20 lLna 
tydzień (na wsi) pojemności kubła na odpady; 

2) ilość i wielkość pojemników stanowiących wypo-
sażenie nieruchomości musi być adekwatna do 
liczby mieszkańców z uwzględnieniem norma-
tywnej ilości odpadów komunalnych powstają-
cych w gospodarstwach domowych lub innych 
źródłach, tak aby zapewnić prawidłowe groma-
dzenie odpadów z uwzględnieniem częstotliwości 
ich wywozu, jednak minimalna pojemność pojem-
nika nie może być mniejsza niż 110 litrów; 

3) dopuszcza się korzystanie z jednego pojemnika 
przez kilku właścicieli, z tym że obowiązki zwią-
zane z jego opróżnianiem, podpisaniem umowy z 
podmiotem uprawnionym oraz rozliczanie za 
wywóz odpadów z pozostałymi partycypującymi 
właścicielami, spoczywa na jednym wybranym 
właścicielu; 

4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć 
nieruchomości w kubły o pojemności zapewnia-
jącej pokrycie zapotrzebowania według norm 
zapisanych w punkcie 1); 

5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobo-
wiązani są dostosować pojemność pojemników 
do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc 
pod uwagę normatywy zapisane w punkcie 1); 

6) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący 
instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający 
ogródkami działkowymi, zobowiązani są dosto-
sować pojemność pojemników do swych indy-
widualnych potrzeb uwzględniając następujące 
normatywy dostosowane do dwutygodniowego 
cyklu odbioru: 
a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego 

ucznia i pracownika, 
b) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 

pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden po-
jemnik o pojemności 120 l na lokal, 

c) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l 
na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy 
punkt,  

d) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno 
miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na 
zewnątrz lokalu, 

e) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 
co najmniej jeden pojemnik o pojemności  
120 l, 

f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych  
i produkcyjnych w odniesieniu do pomiesz-
czeń biurowych i socjalnych – pojemnik  
o pojemności 120 l na każdych 10 pracowni-
ków; 

g) dla ogródków działkowych 20 l na każdą 
działkę w okresie sezonu tj. od marca do 31 
października każdego roku, i 5 l poza tym 
okresem; 

h) w przypadku lokali handlowych i gastrono-
micznych, dla zapewnienia czystości wyma-
gane jest również ustawienie na zewnątrz, 
poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 
120 l na odpady. 

3. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, 
należy gromadzić w sposób obowiązujący (zorgani-
zowany) na terenie gminy i do pojemników wska-
zanych przez gminę lub podmiot uprawniony: 
1) odpady ulegające biodegradacji: 

a) właściciele nieruchomości położonych na te-
renach budownictwa jednorodzinnego (za-
grodowego) mogą kompostować organiczną 
cześć odpadów komunalnych. 
Kompostowanie nie może stanowić uciążli-
wości zapachowych dla sąsiednich nieru-
chomości. Kompostownik winien być oddalo-
ny od granicy sąsiedniej nieruchomości o co 
najmniej 2 m. 

b) dopuszcza się kompostowanie pozostałości 
organicznych na innych terenach pod warun-
kiem, że nie narusza to odrębnych przepisów, 
do czasu wprowadzenia systemu selektyw-
nego zbierania i odbierania odpadów komu-
nalnych podlegających biodegradacji. 

2) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papie-
rem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady 
niebezpieczne: 
a) zgodnie z systemem wprowadzonym przez 

gminę lub do odrębnych pojemników dostar-
czonym przez uprawniony podmiot i przeka-
zywanie mu zgodnie z ustalonym przez niego 
harmonogramem. 

b) mieszkańcy posiadający przeterminowane leki 
będą je przekazywać firmom specjalistycz-
nym do utylizacji, a zużyte baterie do miejsc 
– wyznaczonych w poszczególnych miejsco-
wościach, które dysponują odpowiednimi po-
jemnikami; 

3) odpady wielkogabarytowe nie wymagają spe-
cjalnych urządzeń do zbierania. Należy je wy-
stawić przed wejściem do nieruchomości lub na 
wyznaczone do tego celu miejsce, z którego od-
bierane są przez podmiot uprawniony. 

4) odpady budowlane i zielone są składane do kon-
tenera dostarczonego przez podmiot uprawniony 
i w nim odbierane. 

4. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czy-
stości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób 
stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w 
taki sposób by opróżnianie było konieczne nie czę-
ściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do prze-
pełnienia. Przepustowość przydomowej oczyszczal-
ni ścieków musi zostać dostosowana do ilości 
mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie 
stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach 
odrębnych. 

§ 11 

1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokali-
zowane w miejscach publicznych, mają pojemność 
od 1,5 m3 do 2,5 m3 i kolory przypisane do rodzaju 
odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc: 
1) zielony: przeznaczony na opakowania szklane 

kolorowe; 
2) biały: przeznaczony na opakowania szklane bez-

barwne; 
3) żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw 

sztucznych(PET). 
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2. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, 
skwerach i zieleńcach odpady komunalne groma-
dzone są w koszach ulicznych ustawionych w miej-
scach i ilości pozwalającej na swobodne korzysta-
nie z nich przez przechodniów. 
1) na przystankach komunikacji kosze należy lokali-

zować obok wiaty, a jeśli jej nie ma – to w są-
siedztwie oznaczenia przystanku; 

2) wielkość koszy ulicznych została określona  
w § 9 ust. 1 pkt 1. 

3. Organizatorzy imprez, spotkań masowych są zo-
bowiązani do utrzymania porządku i czystości na 
obszarze, gdzie one się odbywają poprzez: 
1) wyposażenie miejsca organizacji imprez w od-

powiednia ilość pojemników na odpady oraz 
przenośnych sanitariatów, 

2) uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu 
imprezy, spotkania itp., 

3) zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 12 

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpa-
dów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 
i § 23 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690). 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady na-
leży ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostęp-
nym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nierucho-
mości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy 
wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmono-
gramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na te-
ren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na 
teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnio-
nego w celu odbioru odpadów zgromadzonych  
w pojemnikach. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do 
nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnione-
go w celu ich opróżnienia. 

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na 
terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, 
trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę po-
trzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej 
przed zbieraniem się na niej wody i błota. 
1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzy-

mywania pojemników w stanie czystości, do-
brym stanie technicznym oraz ich okresowego 
dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wy-
konywać podmiot uprawniony. 

2) Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe 
należy wystawić w terminie przewidzianym 
harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wej-
ściem na teren nieruchomości w zabudowie jed-
norodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez za-
rządcę nieruchomości do tego celu w zabudowie 
wielorodzinnej. W zabudowie wielorodzinnej 
mogą także być oddane w terminach przewi-
dzianych harmonogramem do rOPS. Wystawia-
nie odpadów nie może spowodować utrudnienia 

w ruchu drogowym lub poruszaniu się osób pie-
szych. 

Odpady niebezpieczne będą gromadzone w wyzna-
czonym miejscu w osobnych pojemnikach i zbiera-
ne zgodnie z harmonogramem. 

3) Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone 
muszą być złożone w udostępnionych przez pod-
miot uprawniony kontenerach, w miejscu umożli-
wiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, 
na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieru-
chomości lub wyznaczonym do tego celu przez za-
rządcę nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. 

§ 13 

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpa-
dy komunalne śniegu, gruzu, gorącego popiołu, żuż-
la, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wy-
buchowych, przeterminowanych leków, zużytych 
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów  
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów  
z działalności gospodarczej. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na 
odpady jakichkolwiek odpadów. 

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się 
wrzucać: 
1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, 

doniczki), 
2) lustra, 
3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemicz-

ne, z pozostałościami zawartości, 
4) szkło budowlane(szyby okienne, szkło zbrojone), 
5) szyby samochodowe. 

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucz-
nych zabrania się wrzucać: 
1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, 

mokre folie, 
2) opakowania i butelki po olejach i smarach, pusz-

ki, pojemniki po farbach i lakierach, 
3) opakowania po środkach ochrony roślin: chwa-

stobójczych, owadobójczych, grzybobójczych, 
lub innych. 

5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów 
zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorni-
ków bezodpływowych, w których gromadzone są 
ścieki bytowe. 

R O Z D Z X A A    

Częstotliwość i sposób pozbywania się orparów  
kowunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieru-
chowości oraz terenów przeznaczonych ro użytku  
                                publicznego 

§ 14 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do za-
warcia umowy z podmiotem uprawnionym na od-
biór odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu 
umożliwienia przygotowania treści umowy, do 
podania upoważnionemu przedstawicielowi pod-
miotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji 
ludności liczby osób zamieszkujących na terenie 
nieruchomości, lub gdy stan faktyczny różni się od 
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niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich 
przyczynach. 

3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność 
gospodarczą są zobowiązani, w celu przygotowania 
umowy, do podania upoważnionemu przedstawicie-
lowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwia-
jącej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.XX.0914-13L 
L60L06 z dnia 26 czerwca 2006 r. do WSA  
o stwierdzenie nieważności § 14 ust. 2 i 3). 
4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone 

do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do nie-
zwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym 
umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego 
lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomo-
wej. 

5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udo-
kumentowania w formie umowy korzystania  
z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników 
bezodpływowych. 

§ 15 

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunal-
nych z terenu nieruchomości ustala się w terminach 
uzgodnionych z podmiotem świadczącym usługi  
w zakresie odbierania odpadów, jednak nie rzadziej 
niż: 
1) odpady komunalne (niesegregowane) powinny 

być usuwane z trenu nieruchomości okresowo 
w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem 
wywozowym ale z częstotliwością, co najmniej 
raz na 2 tygodnie. W przypadku posesji, gdzie 
liczba osób zamieszkujących nie przekracza 
dwóch, częstotliwość powinna wynosić mini-
mum raz na 4 tygodnie, 

2) odpady segregowane w miarę potrzeb, na bieżą-
co – nie rzadziej niż w cyklu dwumiesięcznym. 
Właściciel nieruchomości ma obowiązek przed 
umieszczeniem odpadu (opakowania) w pojem-
niku zadbać o to, aby nie pozostały na nich 
resztki zawartości, 

3) odpady wielkogabarytowe powinny być usuwa-
ne z terenu nieruchomości okresowo nie częściej 
niż w cyklu półrocznym w terminach ogłoszo-
nych przez wójta gminy lub na zgłoszenie firmie 
wywozowej, 

4) odpady budowlane i zielone będą odbierane na 
indywidualne zgłoszenie. 

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych  
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
ustala się – raz na dwa tygodnie. 
1) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy 

ulicznych określonej wyżej, zarządzający obsza-
rem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnia-
nia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na 
ziemię; 

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy 
odbywa się co dwa tygodnie. Dopuszcza się 
usuwanie odpadów w zależności od potrzeb, ale 
w taki sposób, aby nie nastąpiło przepełnienie 
zbiornika przycmentarnego. 

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbior-
niki bezodpływowe są zobowiązani opróżnić je  
z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,  

a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiorni-
ka, zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy uprawnio-
nemu, z którym posiada umowę na opróżnianie 
zbiorników. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników 
powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej 
niż raz w tygodniu. 

4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika 
bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nie-
szczelności oraz powiadomienia o tym gminy. 

5. Właściciele punktów handlowych i usługowych 
zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani 
usuwać odpady codziennie. 

6. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są 
usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz 
usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

§ 16 

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umie-
ścić zapełnione urządzenia do zbierania odpadów  
w sposób określony w § 11. 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczysz-
czalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego 
do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał 
umowę. Zamówienie musi być zrealizowane do  
24 godzin od złożenia. 

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych 
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika  
z ich instrukcji eksploatacji. 

4. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiąza-
ni do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń 
powstałych w wyniku załadunku transportu odpa-
dów oraz nieczystości płynnych. 

5. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizo-
wać odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one 
bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

R O Z D Z X A A   X 

Maksywalny poziow orparów kowunalnych ulegają-
cych bioregraracji ropuszczonych ro skłarowania na 
skłarowiskach orparów oraz ilości orparów wyselek-
cjonowanych, ro których osiągnięcia zobowiązane  
                     są porwioty uprawnione 

§ 17 

System gospodarowania odpadami komunalnymi za-
pewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowa-
nia: 
1) do 31 grudnia 2007 roku do nie więcej niż 83% 

(wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji, 

2) do 31 grudnia 2011 roku nie więcej niż 58% (wa-
gowo) całkowitej masy odpadów ulegających bio-
degradacji. 

§ 18 

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regula-
minu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolej-
nych latach wyselekcjonować spośród odpadów ko-
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munalnych przekazywanych przez jedną osobę i pod-
dać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów okre-
ślone w poziomach selekcji zawartych w PGO dla 
ZGZM. 

R O Z D Z X A A   XX 

Obowiązki osób utrzywujących zwierzęta rowowe, 
wających na celu ochronę przer zagrożeniew lub 
uciążliwością rla lurzi oraz przer zanieczyszczeniew  
     terenów przeznaczonych ro wspólnego użytku 

§ 19 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowią-
zane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i ży-
cia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, 
aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do 
sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w 
szczególności niepozostawiania ich bez dozoru. 

§ 20 

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzę-
ta domowe należy: 
1) w odniesieniu do psów: 

a) zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w terminie 
14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis  
w rejestrze obejmuje następujące dane: imię  
i nazwisko właściciela, adres właściciela, imię 
psa, 

b) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku 
ras uznawanych za agresywne – w kaganiec, 

c) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uzna-
wanej za agresywną lub w inny sposób za-
grażającego otoczeniu – w nałożonym ka-
gańcu, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domo-
wych: 
a) stały i skuteczny dozór, 
b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów uży-

teczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecz-
nice, wystawy itp., postanowienie nie doty-
czy osób niewidomych, korzystających z po-
mocy psów – przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na te-
reny placów gier i zabaw, piaskownic dla 
dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zaka-
zem na podstawie odrębnych uchwał rady 
gminy; 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi do-
puszczalne jest wyłącznie na terenach zielo-
nych w sytuacji, gdy właściciel ma możli-
wość sprawowania kontroli nad ich zacho-
waniem, nie dotyczy ono psów uznanych za 
agresywne; 

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości 
psów ze smyczy może mieć miejsce w sytu-
acji, gdy nieruchomość jest ogrodzona  
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 
przez psa i wykluczający dostęp osób trze-
cich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze 
stosownym ostrzeżeniem; 

f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwie-

rzęta domowe w obiektach i na innych tere-
nach przeznaczonych do użytku publicznego, 
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielonych, itp. 

2. Lodowcy zwierząt domowych zobowiązani są 
spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwie-
rzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod 
zabudowy. 

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nie-
udomowionych, utrzymywanych w charakterze 
zwierząt domowych. 

R O Z D Z X A A  n 

Wywagania ornośnie utrzywywania zwierząt  
gosporarskich na terenach wyłączonych  

z prorukcji rolniczej 

§ 21 

Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopusz-
cza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami: 
1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitar-

no-epidemiologicznych; 
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczo-

nych do hodowli zwierząt spełniających wymogi  
z ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 216 ze zm.); 

3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady 
i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodo-
wać zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak 
również wód powierzchniowych i podziemnych; 

4) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie 
powodowało uciążliwości, dla współużytkowników 
oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich. 

R O Z D Z X A A  nX 

Obszary porlegające obowiązkowej reratyzacji oraz 
terwiny jej przeprowarzania 

§ 22 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prze-
prowadzania w miarę potrzeby deratyzacji na terenie 
nieruchomości. 

§ 23 

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji 
podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiato-
wym Xnspektorem Sanitarnym, do publicznej wiado-
mości poprzez wysłanie zawiadomień do poszczegól-
nych miejscowości i wywieszenie informacji na tabli-
cach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach, 
podlegającym deratyzacji. 

§ 24 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarza-
jącej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Pań-
stwowym Powiatowym Xnspektorem Sanitarnym, 
określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 
oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przepro-
wadzenia. 
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§ 25 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właści-
cieli nieruchomości. 

R O Z D Z X A A  nXX 

Postanowienia końcowe 

§ 26 

Naruszenia przepisów regulaminu podlega karze 
grzywny lub karze aresztu zgodnie z Rozdziałem 5 – 
Przepisy karne – ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
Nr 132, poz. 622 ze zmianami). 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 28 

Traci moc uchwała nr nn XXL157L97 Rady Gminy 
Jerzmanowa z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie usta-
lenia szczegółowych zasad utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy Jerzmanowa. 

§ 29 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNXCZĄCY RADY 
 

JERZY WOLSKI 

 
 
 
 

2142 

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 26 kwietnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia wiejscowego planu zagosporarowania przestrzennego 
obrębów wsi Irzostowo, Lęrzina, Żeleźniki, Luborarów, Grabownica, Ko-
tlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta rla terenów 
                                        niezaburowanych 

 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 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w 
związku z uchwałą nr  L36L03 z dnia 26 marca 2003 r. Rady Gminy Krośni-
ce w sprawie przystąpienia do sporzadzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, rędzina, Żeleźniki, rubora-
dów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, stara Luta, Aazy 
Wielkie – działki nr ewidencyjny 46L3 i 46L2, Rada Gminy Krośnice uchwala, 
co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obrębów wsi Brzostowo, rędzina, Żeleźniki, rubo-
radów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica 
Czeszycka, Stara Luta dla terenów niezabudowa-
nych, zwany dalej planem, obejmuje obszar okre-
ślony na mapie w skali 1: 2000. 

2. Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1, będący 
integralną częścią planu stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały. 

§ 2 

Następujące określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) plan – ustalenia dotyczące obszaru określonego w 

uchwale, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 
2) rysunek planu – rysunek, o którym mowa w § 1 

ust. 1, 

3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, 

4) przeznaczenie porstawowe – funkcja wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi, której ustalenia 
obowiązują w ramach danego terenu, z zastrzeże-
niem możliwości sytuowania przeznaczenia uzu-
pełniającego, 

5) przeznaczenie ropuszczalne – rodzaje przeznacze-
nia, inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają 
lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i nie 
występują samodzielnie na danym terenie, 

6) nieprzekraczalna linia zaburowy – linia ogranicza-
jąca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami 
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub 
urządzeniami terenowymi komunikacji, której 
przekroczenia nie dopuszcza się na wszystkich 
kondygnacjach, 

7) gosporarstwo agroturystyczne – teren wraz  
z obiektami i urządzeniami służącymi do wynaj- 
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mowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie 
namiotów, sprzedaży posiłków domowych  
i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych 
usług związanych z pobytem turystów; ilość tury-
stów przebywających jednorazowo w ramach go-
spodarstwa agroturystycznego nie może przekra-
czać 30 osób, 

8) zieleń – urządzone zespoły zieleni o zróżnicowanej 
wysokości, w tym trawniki, kwietniki, żywopłoty, 
krzewy i drzewa, 

9) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia 
działki lub terenu zagospodarowana zgodnie  
z przepisami odrębnymi, towarzysząca innemu 
przeznaczeniu podstawowemu, 

10) urząrzenia towarzyszące – obiekty technicznego 
wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecze 
parkingowe i garażowe (trwale związane z grun-
tem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę 
wobec przeznaczenia podstawowego, 

11) przepisy orrębne – aktualne w momencie realiza-
cji uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu te-
renem wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych. 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granica obszaru objętego planem, 
b) granica obrębu,  
c) granica gminy, 
d) granica powiatu, 
e) granica województwa, 
f) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu, 
g) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

2) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające 
symbol literowy określający przeznaczenie terenu, 

3) oznaczenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej: 
a) symbole określające tereny komunikacji ko-

łowej, 
b) linia elektroenergetyczna napowietrzna śred-

niego napięcia 20 k , 
c) gazociąg gazu ziemnego wraz z odwiertami 

zastawionymi, 
4) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego: 
a) granica ekosystemu wodno-łąkowego, 
b) stanowiska chronionych gatunków roślin  

i grzybów, 
c) stanowiska chronionych gatunków zwierząt, 
d) pomniki przyrody, 
e) granica Parku Krajobrazowego „Dolina Bary-

czy”, 
f) granica obszaru i terenu górniczego, 
g) granica złoża udokumentowanego, 
h) odcinki dróg, na których obowiązuje zieleń 

wysoka w układzie szpalerowym, 
i) strefa ochrony krajobrazu kulturowego, 
j) układy zabytkowej zieleni do zachowania, 
k) granica obszaru specjalnej ochrony ptaków 

„Natura 2000 Dolina Baryczy”, 

l) granica potencjalnego specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk „Natura 2000 Ostoja nad 
Baryczą”, 

5) oznaczenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
a) strefa ochrony konserwatorskiej, 
b) zabytkowe cmentarze, ujęte w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, 
c) strefa ochrony konserwatorskiej – obser-

wacji archeologicznej, 
d) strefa ochrony stanowiska archeologicznego 

o powierzchni powyżej 0,5 ha, 
e) strefa ochrony stanowiska archeologicznego 

o powierzchni poniżej 0,5 ha. 

R o z d z i a ł   2 

Przeznaczenie terenów 

§ 4 

Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia podsta-
wowego terenów: 
1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem RM, przez co rozumie się ob-
szar, na którym zlokalizowano budynek mieszkamy, 
gospodarczy i inwentarski w rodzinnym gospodar-
stwie rolnym, hodowlanym lub ogrodniczym lub ze-
spół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla 
potrzeb mieszkańców budynkami garażowymi oraz 
ogrodami przydomowymi, 

2) teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZP, przez co rozumie się zaplanowany  
i urządzony zespół zieleni, w ramach którego prze-
waża obszarowo zieleń wysoka, 

3) tereny lasów i dolesień, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ZL, przez co rozumie się tereny za-
drzewione, uznane za lasy w rozumieniu przepisów 
odrębnych, 

4) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem R, przez co rozumie się tereny gospodarki po-
lowej oraz stawów rybnych i zbiorników wodnych 
służących obsłudze rolnictwa, 

5) tereny wód śródlądowych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem WS, przez co rozumie się rzeki, je-
ziora, stawy, strumienie oraz kanały, 

6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KD, przez co rozumie się wydzie-
lone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju 
pojazdów i ruchu pieszych wraz z leżącymi w ich 
ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami 
oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu 
chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią i urzą-
dzeniami technicznymi związanymi z ruchem pojaz-
dów lub pieszych, wyróżnione następującymi in-
deksami: 
a) KDg – dla dróg głównych, 
b) KDz –  dla dróg zbiorczych, 
c) KDl – dla dróg lokalnych. 

R o z d z i a ł   3 

Zasary ochrony i kształtowania łaru przestrzennego 

§ 5 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
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1) dopuszcza się, dla obszaru objętego ustaleniami 
planu lokalizowanie w ramach przeznaczenia pod-
stawowego oraz jako tymczasowego zagospoda-
rowania terenu: 
a) zieleni o funkcjach rekreacyjnych i ochronnych, 
b) urządzeń towarzyszących, w tym komunikacji  

i infrastruktury technicznej, 
2) zakazuje się dla obszaru objętego ustaleniami planu 

lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko, wymagających sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo-
wisko, określonych w przepisach odrębnych. 

R o z d z i a ł   4 

Zasary ochrony śrorowiska, przyrory i krajobrazu 
kulturowego 

§ 6 

1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i 
przyrody: 
1) zakazuje się odprowadzania ścieków do wód 

gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby i 
gruntów, 

2) nakazuje się utrzymywać we właściwym stanie 
i konserwować istniejące drzewa oraz stoso-
wać nowe nasadzenia w miejscach ubytków 
starych drzew, zgodnie z istniejącymi uwarun-
kowaniami przyrodniczymi, 

3) wyznacza się odcinki dróg, na których obowią-
zuje zieleń wysoka w układzie szpalerowym, 

4) wyznacza się granicę ekosystemu wodno- 
-łąkowego, w granicach której ustala się: 
a) zakaz lokalizowania nowych zbiorników 

wodnych, 
b) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych 

za wyjątkiem dróg gminnych transportu rol-
nego, mostów i sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

c)  obowiązek prowadzenia gospodarki zmie-
rzającej do odtworzenia i utrzymywania 
wartości naturalnych, łęgów, zadrzewień, 
łąk, cieków i zbiorników wodnych wraz  
z ich biologicznym obrzeżem, 

d) wzbogacenia i uzupełnienia istniejących na-
sadzeń, unikanie zwartych nasadzeń utrud-
niających przewietrzanie dolin rzecznych, 

5) na obszarze objętym ustaleniami planu wystę-
pują, następujące drzewa uznane za pomniki 
przyrody ożywionej: 
a) w obrębie wsi Żeleźniki: 

– dąb nr 279, zgodnie z decyzją nr 10L83 
z 4 lutego 1983 r., 

– dąb nr 280, zgodnie z decyzją nr 11L83 
z 4 lutego 1983 r., 

– dąb nr 281, zgodnie z decyzją nr 12L83 
z 4 lutego 1983 r., 

– dąb nr 282, zgodnie z decyzją nr 13L83 
z 4 lutego 1983 r., 

– dąb nr 283, zgodnie z decyzją nr 14L83 
z 4 lutego 1983 r., 

– dwa dęby nr 284, zgodnie z decyzją  
nr 15L83 z 4 lutego 1983 r., 

– dąb szypułkowy nr 285, zgodnie z decy-
zją nr 16L83 z 4 lutego 1983 r., 

b) w obrębie wsi Grabownica: 

– dąb nr 110, zgodnie z decyzją nr 22L66 
z 28 lutego 1966 r., 

– dąb nr 14, zgodnie z decyzją nr 2L64  
z 20 marca 1964 r., 

c) w obrębie wsi Kotlarka: 
– dwa dęby nr 272, zgodnie z decyzją  

nr 3L83 z 27 stycznia 1983 r.,  
– dąb nr 273, zgodnie z decyzją nr 4L83  

z 27 stycznia 1983 r., 
– sosna nr 274, zgodnie z decyzją nr 5L83 

z 29 stycznia 1983 r., 
6) pomniki, o których mowa w pkt 5, podlegają 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych, 
7) na obszarze objętym planem występują stano-

wiska chronionych gatunków roślin, zwierząt  
i grzybów, których lokalizację przedstawiono 
na rysunku planu – zakres ochrony gatunkowej 
roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk 
określają przepisy odrębne, 

8) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP 303) – Krośnice Pradoli-
na Baryczy Wschód – w przypadku ustano-
wienia w drodze rozporządzenia przez dyrekto-
ra regionalnego zarządu gospodarki wodnej ob-
szaru ochronnego zbiornika, zakazy, nakazy 
oraz ograniczenia w zakresie użytkowania 
gruntów lub korzystania z wody w celu ochro-
ny zasobów tych wód przed degradacją stają 
się wiążące dla niniejszego planu, 

9) część terenów, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu, znajduje się w zasięgu: 
a) obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 „Dolina Baryczy” (kod obszaru PrB 
20001) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony pta-
ków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229,  
poz. 2313), 

b) projektowanego – potencjalnego specjalne-
go obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 
„Ostoja nad Baryczą”, 

10) na obszarach, których mowa w pkt 9, obowią-
zują przepisy odrębne w zakresie ochrony przy-
rody, a w szczególności zapisy zawarte  
w art. 33–39 ustawy z dnia 16 kwietnia  
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 880), 

11) część terenów, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu, znajduje się w zasięgu Parku Kra-
jobrazowego „Dolina Baryczy” – uwzględnia 
się zasady ochrony środowiska przyrodnicze-
go, wynikające z rozporządzenia nr 6,  
poz. 65 Wojewody Kaliskiego i Wrocławskiego 
z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie utworze-
nia i ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina 
Baryczy”, (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19,  
poz. 102 oraz Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego  
Nr 6, poz. 65 ze zmianami), 

12) na obszarach, których mowa w pkt 11, zaka-
zuje się w szczególności: 
a) urządzania i utrzymywania otwartych kana-

łów ściekowych, 
b) wprowadzania zmian stosunków wodnych 

mogących negatywnie wpłynąć na środowi-
sko przyrodnicze, 
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c) likwidowania oczek wodnych i przekształ-
cania terenów podmokłych, 

d) gnojowicowania gruntów rolnych, za wyjąt-
kiem własnych gruntów zgodnie z zasadami 
agrotechnicznymi, 

13) na obszarach, których mowa w pkt 11, naka-
zuje się w szczególności: 
a) wprowadzać sieci kablowe, w przypadku 

modernizacji lub budowy nowych linii ener-
getycznych, 

b) uzgadniać z Wojewodą decyzje w spra-
wach: likwidacji zadrzewień i zakrzaczeń 
śródpolnych, budowy nowych dróg, ciągów 
ciepłowniczych i gazowych za wyjątkiem 
urządzeń lokalnych, prowadzenia nowych 
melioracji oraz dokonywania regulacji rzek  
i potoków, prowadzenia prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  
a w szczególności budowy stawów rybnych 
i innych zbiorników wodnych, 

14) uwzględnia się nakazy, zakazy i ograniczenia, 
wynikające z wynikające z Koncesji nr 114L93 
z dnia 21 czerwca 1993 r. wydanej przez Mi-
nistra Ochrony Rrodowiska Zasobów Natural-
nych i reśnictwa oraz decyzji Ministra Ochrony 
Rrodowiska Zasobów Naturalnych i reśnictwa 
nr BKGoLMNL617L95 z dnia 3 kwietnia 1995 r. 
oraz nr BGKLMNL876L95 z dnia 30 maja  
1995 r., a w szczególności: 
a) granicę złoża gazu ziemnego„Brzostowo”, 
b) granicę terenu i obszaru górniczego złoża 

gazu ziemnego, 
15) uwzględnia się nakazy, zakazy i ograniczenia,  

wynikające z Koncesji nr LXL93 z dnia 21 
czerwca 1993 r. wydanej przez Ministra 
Ochrony Rrodowiska, Zasobów Naturalnych  
i reśnictwa na wydobywanie gazu ziemnego 
ze złoża „Lenrykowice E” ze zmianami, 

16) wszelkie działania budowlane w obrębie tere-
nów  górniczych, o których mowa w pkt 14  
i 15, podlegają przepisom odrębnym w zakre-
sie prawa geologiczno-górniczego. 

2. Ustala się następujące zasady ochrony krajobrazu 
kulturowego: 
1) wyznacza się strefę ochrony krajobrazu kulturo-

wego, w granicach której należy chronić  
i utrzymywać istniejące układy dróg, miedz, za-
drzewień śródpolnych, alei, szpalerów, cieków 
wodnych, grobli i stawów,  

2) wyznacza się układy zabytkowej zieleni do za-
chowania – nakazuje się utrzymywać i konser-
wować istniejące drzewa, a powstałe ubytki 
uzupełniać z uwzględnieniem lokalnych uwarun-
kowań przyrodniczych oraz zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

R o z d z i a ł   5 

Zasary ochrony rzierzictwa kulturowego i zabytków 
oraz róbr kultury współczesnej 

§ 7 

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej obejmu-
jącej fragment dawnego parku, w granicach której: 

1) obowiązuje wymóg uzgadniania z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków wszelkich działań in-
westycyjnych, 

2) nakazuje się utrzymywać we właściwym stanie i 
konserwować istniejące drzewa oraz stosować 
nowe nasadzenia w miejscach ubytków starych 
drzew, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami 
przyrodniczymi, 

3) zakazuje się stosowania ogrodzeń z elementów 
prefabrykowanych. 

2. Ustala się ochronę zabytkowych cmentarzy, uję-
tych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wobec 
których obowiązują następujące zasady zagospoda-
rowania: 
1) należy zachować i konserwować zachowane 

elementy historycznych układów przestrzennych 
cmentarzy oraz poszczególnych elementów tych 
układów takich jak historyczne ogrodzenia, bra-
my, obiekty sztuki sepulkralnej, zieleń, 

2) poszczególne obiekty o wartościach zabytko-
wych należy poddać konserwacji, zachowane 
nagrobki zabezpieczyć przed dewastacją i pozo-
stawić na miejscu, ewentualnie tworzyć dla nich 
lapidaria lub zachować je w inny uzgodniony  
z właściwym wojewódzkim konserwatorem za-
bytków sposób, 

3) wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne na-
leży poprzedzić uzyskaniem wytycznych kon-
serwatorskich i uzgodnić z właściwym woje-
wódzkim konserwatorem zabytków. 

3. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, obejmującą tereny przyle-
głe do obszarów zabudowanych miejscowości 
Brzostowo, ruboradów, Grabownica, Kuźnica Cze-
szycka, Czeszyce oraz stanowiska archeologiczne: 
1) w obrębie wsi Brzostowo: 

a) 1L10L73-32 AZP – cmentarzysko ciałopalne, 
b) 2L6L73-32 AZP – znalezisko luźne, 
c) 3L44L73-32 AZP – ślad osadnictwa, 
d) 4L46L73-32 AZP – osada, 
e) 15L45L73-32 AZP – grób ciałopalny, 
f) 17L7L73-32 AZP – ślad osadnictwa, 
g) 2L9L73-32 AZP – cmentarzysko ciałopalne,  
h) 1L11L73-32 AZP – skarb? kultura łużycka, 

2) w obrębie wsi Stara Luta: 
a) 1L31L71-33 AZP – ślad osadnictwa, 
b) 2L32L71-33 AZP – ślad osadnictwa, 
c) 4L34L71-33 AZP – ślad osadnictwa, 
d) 5L35L71-33 AZP – ślad osadnictwa, 
e) 6L36L71-33 AZP – ślad osadnictwa. 

4. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zuje ochrona zabytków i obiektów archeologicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi, a w szcze-
gólności: 
1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

przed uzyskaniem przez inwestora zaświadcze-
nia potwierdzającego akceptację zgłoszenia ro-
bót budowlanych niewymagających pozwolenia 
na budowę, wszelkie zamierzenia, inwestycyjne 
wymagające prowadzenia prac ziemnych podle-
gają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, 

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych zostaną podjęte ratownicze 
badania wykopaliskowe, 
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3) prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem 
archeologiczno-konserwatorskim, za zezwole-
niem konserwatorskim. 

5. Z uwagi na możliwość wystąpienia znalezisk zabyt-
ków archeologicznych poza strefą, o której mowa 
w ust. 1 i udokumentowanymi stanowiskami ar-
cheologicznymi na terenie objętym planem, inwe-
stor zobowiązany jest powiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia  
i zakończenia prac budowlanych z 7-dniowym wy-
przedzeniem; w przypadku wystąpienia zabytków  
i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ra-
townicze badania wykopaliskowe. 

R o z d z i a ł   6 

Wywagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 8 

1. Tereny oznaczone symbolami KDg, KDz, KDl i ZP 
stanowią obszary przestrzeni publicznej. 

2. Określa się wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych, o których mowa 
w ust. 1, zgodnie z zasadami określonymi w niniej-
szej uchwale. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
ZP dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury, urządzeń technicznych, ciągów pieszych 
oraz zieleni, zgodnie z zasadami określonymi w ni-
niejszej uchwale. 

R o z d z i a ł   7 

Parawetry i wskaźniki kształtowania zaburowy oraz 
zagosporarowania terenu 

§ 9 

1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, o których 
mowa w § 4 pkt 1, oznaczone na rysunku planu 
symbolem RM: 
1) w obrębie Stara Luta – RM 1, 
2) w obrębie rędzina – RM 2, 
3) w obrębie Żeleźniki – RM 3. 

2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 
1) dopuszcza się lokalizację 

a) usług związanych z produkcją rolniczą, 
b) usług turystycznych prowadzonych w ra-

mach gospodarstwa agroturystycznego wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi, w tym tere-
nowymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, 

c) stawów rybnych i zbiorników wodnych słu-
żących obsłudze rolnictwa, za wyjątkiem ob-
szarów położonych w granicach ekosystemu 
wodno-łąkowego, pod warunkiem uzyskania 
stosownego pozwolenia wodnoprawnego 
oraz innych opinii i uzgodnień, zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 

2) ustala się przeznaczenie co najmniej 35% terenu 
jako powierzchni biologicznie czynnej. 

3. Ustala się, dla terenów, o których mowa  
w ust. 1, następujące zasady kształtowania zabu-
dowy i urządzania terenu: 
1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

dwóch kondygnacji nadziemnych, to jest parter  
i poddasze użytkowe, 

2) wysokość budynków liczona od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do budynku do 
górnej krawędzi kalenicy dachu nie może prze-
kroczyć 9 m, 

3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w od-
ległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi głów-
nej i drogi zbiorczej, 

6) należy stosować dachy strome o symetrycznie 
nachylonych połaciach, kryte dachówką lub ma-
teriałem dającym zbliżony efekt wizualny; nie 
dopuszcza się stosowania dachów o połaciach 
mijających się na wysokości kalenicy, 

7) dopuszcza się stosowanie zróżnicowanych ma-
teriałów elewacyjnych z wyjątkiem tworzyw 
sztucznych, 

8) w zakresie podziału nieruchomości:  
a) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami RM 1, RM 3 – zakazuje się doko-
nywania podziału nieruchomości, 

b) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem RM 2 – dopuszcza się wydzielenie 
nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 
3OOO m2, 

9) w przypadku lokalizowania usług agroturystycz-
nych lub innych usług związanych z rolnictwem, 
ustala się obowiązek zapewnienia poszczegól-
nym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowych, w tym parkingów terenowych i garaży, 
w ilości nie mniejszej niż: 
a) 1 miejsce na mieszkanie lub 1 miejsce na  

4 miejsca hotelowe, 
b) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte  

25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usłu-
gowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojo-
we. 

4. Ustala się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
następujące zasady zaopatrzenia w infrastrukturę 
techniczną: 
1) zaopatrzenie w wodę: 

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RM 1 – z wodociągu grupowego 
Kuźnica Czeszycka, 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami RM 2, RM 3 – z wodociągu gru-
powego Grabownica, 

c) dopuszcza się własne ujęcie wody, 
2) odprowadzanie ścieków: 

a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RM 1 – poprzez podłączenie do 
kolektora ciśnieniowego odprowadzającego 
ścieki do oczyszczalni ścieków w Czeszy-
cach, 

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RM 2 – poprzez podłączenie do 
kolektora ciśnieniowego odprowadzającego 
ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się 
we wsi Bukowice, 

c)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem RM 3 – poprzez podłączenie do 
kolektora ciśnieniowego odprowadzającego 
ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się 
we wsi ruboradów, 

d) do czasu realizacji kanalizacji, ścieki bytowe 
należy odprowadzać do szczelnych zbiorni-
ków bezodpływowych, a wszelkie działania 
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w zakresie gospodarki ściekowej muszą być 
powadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) odprowadzanie wód opadowych – grawitacyjnie 
do rowów melioracyjnych i dalej do miejsco-
wych cieków wodnych, 

4) ogrzewanie – z indywidualnych lub grupowych 
źródeł zaopatrzenia w ciepło, w oparciu o zasila-
nie: 
a) gazem ze zbiorników stacjonarnych, 
b) energią elektryczną, 
c) paliwami płynnymi, 
d) układami mieszanymi wykorzystującymi od-

nawialne źródła energii w postaci baterii sło-
necznych oraz źródeł energii, o których mo-
wa w lit. a–c. 

e) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub 
olejowe należy lokalizować w granicach wła-
sności, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

5) usuwanie odpadów stałych należy realizować 
poprzez zapewnienie miejsca na pojemniki i kon-
tenery służące do czasowego gromadzenia od-
padów stałych, przy czym miejsca na pojemniki  
i kontenery służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych należy urządzić w następujący 
sposób: 
a) umożliwić segregację odpadów, 
b) osłonić ogrodzeniem pełnym o wysokości co 

najmniej 1,5 metra, 
6) wywóz odpadów komunalnych odbywać się bę-

dzie na zorganizowane komunalne składowisko 
odpadów we wsi Wierzchowiec; odpady po-
wstałe w wyniku działalności gospodarczej nale-
ży poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; wytwórcy od-
padów zobowiązani są do stosowania technolo-
gii minimalizujących powstawanie odpadów  
i ograniczających ich uciążliwość dla środowi-
ska, 

7) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wych na terenach własnych inwestora, z za-
pewnieniem dostępu transportu i obsługi tych 
urządzeń. 

§ 10 

1. Ustala się teren zieleni parkowej, o którym mowa  
w § 4 pkt 2, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem ZP. 

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1 
następujące zasady kształtowania zabudowy i 
urządzania terenu: 
1) należy utrzymywać i konserwować zieleń,  

a powstałe ubytki uzupełniać zielenią zgodnie  
z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi, 

2) należy chronić i utrzymywać dotychczasowe 
ukształtowanie terenu oraz charakterystycznych 
form geomorfologicznych, 

3) teren stanowi obszar nieczynnego cmentarza – 
należy uwzględnić poprzednie przeznaczenie te-
renu, poprzez odpowiednie zagospodarowanie, 
w tym w szczególności ochronę i uwzględnienie 
reliktów nagrobków i małej architektury, a także 
poprzez odpowiednią tablicę informacyjną, 

4) zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturo-
wej. 

§ 11 

1. Ustala się tereny lasów i dolesień, o których mowa 
w § 4 pkt 3, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZL. 

2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 
1) dopuszcza się lokalizację: 

a) dróg służących gospodarce leśnej, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,  

o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub 
lokalizacji poza tymi terenami, 

c) oznakowanych szlaków turystycznych i ście-
żek rowerowych, 

2) zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturo-
wej. 

§ 12 

1. Ustala się tereny rolne, o których mowa w § 4  
pkt 4, oznaczone na rysunku planu symbolem R. 

2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 
1) dopuszcza się wykonywanie stawów rybnych  

i zbiorników wodnych służących obsłudze rolnic-
twa, za wyjątkiem obszarów położonych w gra-
nicach ekosystemu wodno-łąkowego, pod wa-
runkiem uzyskania stosownego pozwolenia 
wodnoprawnego, w przypadku jeśli takie pozwo-
lenie jest wymagane, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) dróg służących gospodarce polowej, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,  

o ile nie zaistnieją możliwości trasowania lub 
lokalizacji poza tymi terenami, 

c) oznakowanych szlaków turystycznych i ście-
żek rowerowych, 

3) zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturo-
wej. 

§ 13 

1. Ustala się tereny wód śródlądowych, o których 
mowa w § 4 pkt 5, oznaczone na rysunku planu 
symbolem WS. 

2. W granicach terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
– dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych  
i melioracyjnych, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz komunikacji, o ile nie zaistnieją 
możliwości trasowania lub lokalizacji poza tymi te-
renami. 

3. Ustała się, dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
następujące zasady urządzania terenu: 
1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych 

wraz z szatą roślinną w ich otoczeniu oraz wód 
podziemnych, 

2) należy zapewnić dostęp do wód powierzchnio-
wych i urządzeń wodnych umożliwiający ich 
utrzymanie. 

R o z d z i a ł   8 

Granice i sposoby zagosporarowania terenów lub 
obiektów porlegających ochronie, ustalonych na  
                porstawie orrębnych przepisów 

§ 14 

1. W obszarze objętym planem wyznacza się następu-
jące tereny podlegające ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych: 
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1) obszary położone w zasięgu stref ochrony sta-
nowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów, 

2) obszary położone w zasięgu Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych (GZWP 320), 

3) obszary położone w zasięgu obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy” 
oraz projektowanego – potencjalnego specjalne-
go obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Osto-
ja nad Baryczą”, 

4) obszary położone w zasięgu granicy Parku Kra-
jobrazowego „Dolina Baryczy , 

5) obszary położone w zasięgu terenu i obszaru 
górniczego złoża gazu ziemnego „Brzostowo”, 

6) obszary położone w zasięgu stref ochrony kon-
serwatorskiej oraz zabytkowych cmentarzy. 

2. Granice i sposoby zagospodarowania określono 
odpowiednio: 
1) w § 6 ust. 1 pkt 7 uchwały dla stref ochrony 

stanowisk chronionych gatunków roślin, zwie-
rząt i grzybów, 

2) w § 6 ust. 1 pkt 8 uchwały dla Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 320), 

3) w § 6 ust. 1 pkt 9,10 uchwały dla obszaru spe-
cjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Ba-
ryczy” oraz projektowanego – potencjalnego 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 
2000 „Ostoja nad Baryczą”, 

4) w § 6 ust. 1 pkt 11,12 i 13 uchwały dla Parku 
Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, 

5) w § 6 ust. 1 pkt 14, 15 i 16 uchwały dla złóż 
gazu ziemnego, 

6) w § 7 uchwały dla stref ochrony konserwator-
skiej oraz zabytkowych cmentarzy. 

3. W obszarze objętym planem wyznacza się następu-
jące obiekty podlegające ochronie, ustalone na pod-
stawie przepisów odrębnych – pomniki przyrody, 
wobec których określono zasady postępowania 
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 i 6 uchwały. 

4. Na obszarze objętym ustaleniami planu nie wystę-
pują tereny narażone na niebezpieczeństwo powo-
dzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

R o z d z i a ł   9 

Szczegółowe zasary i warunki scalania i porziału  
nieruchowości 

§ 15 

Na obszarze objętym ustaleniami planu nie występują 
tereny wymagające określenia szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

R o z d z i a ł   10 

Szczególne warunki zagosporarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu 

§ 16 

1. Na obszarze objętym planem ustala się szczególne 
warunki zagospodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich użytkowaniu, dotyczące: 
1) terenów podlegających ochronie, o których mo-

wa w § 14, 
2) systemów infrastruktury technicznej, o których 

mowa w § 19 oraz § 20. 

2. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizo-
wania zabudowy kubaturowej, z wyłączeniem tere-
nów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM. 

R o z d z i a ł   11 

Zasary worernizacji, rozburowy i burowy systewów 
kowunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 17 

Ustala się tereny dróg publicznych; oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KD, o których mowa w § 4 
pkt 6, przy czym określa się: 
1) tereny dróg głównych: 

a) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDg nr 448, o mi-
nimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 
25 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, 
jak na rysunku planu, 

b) w ciągu drogi powiatowej nr 1450 D, relacji Aa-
zy Wielkie – Bukowice – Brzostowo, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDg nr 145  D,  
o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczają-
cych 25 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunko-
waniami, jak na rysunku planu, 

2) tereny dróg zbiorczych: 
a) w ciągu drogi powiatowej nr 1448 D, relacji Że-

leźniki – Grabownica, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KDz nr 1448 D, o minimalnej 
szerokości w liniach rozgraniczających 20 m lub 
zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na 
rysunku planu, 

b) w ciągu drogi powiatowej nr 1436 D, relacji 
Lenrykowice – Borzynowo – Grabownica, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KDz nr 1436 D, 
o minimalnej szerokości w Uniach rozgraniczają-
cych 20 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunko-
waniami, jak na rysunku planu, 

3) tereny dróg lokalnych: 
a) w ciągu drogi powiatowej nr 1446 D, relacji 

Czeszyce – Kuźnica Czeszycka – Suliradzice, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDl  
nr 1446 D, o minimalnej szerokości w liniach 
rozgraniczających 15 m lub zgodnie z lokalnymi 
uwarunkowaniami, jak na rysunku planu, 

b) w ciągu drogi powiatowej nr 1447 D, relacji ru-
boradów – Kotlarka, oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem KDl nr 1447 D, o minimalnej sze-
rokości w liniach rozgraniczających 15 m lub 
zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na 
rysunku planu, 

c) w ciągu drogi powiatowej nr 1437 D, oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KDl nr 1437 D, 
o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczają-
cych 15 m lub zgodnie z lokalnymi uwarunko-
waniami, jak na rysunku planu, 

d) w ciągu drogi powiatowej nr 1435 D, relacji 
Stara Luta – Janisławice, oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem KDl nr 1435 D, o mininiahiej 
szerokości w liniach rozgraniczających 15 m lub 
zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na 
rysunku planu, 

e) w ciągu drogi powiatowej nr 1434 D, relacji 
Wielgie Milickie – droga powiatowa nr 1436, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDl  
nr 1434 D, o minimalnej szerokości w liniach 
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rozgraniczających 15 m lub zgodnie z lokalnymi 
uwarunkowaniami, jak na rysunku planu, 

f) w ciągu dróg gminnych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDl o minimalnej szerokości w 
liniach rozgraniczających 12 m lub zgodnie z lo-
kalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku pla-
nu. 

§ 18 

Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakre-
sie infrastruktury technicznej: 
1) sieci uzbrojenia technicznego można sytuować w 

liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, po uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

2) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury 
technicznej, 

3) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiek-
tami sieciowymi a projektowanym zainwestowa-
niem terenu, dopuszcza się przełożenie lub kablo-
wanie sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 19 

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy lub 
modernizacji urządzeń służących zaopatrzeniu w ener-
gię elektryczną: 
1) wyznacza się linie elektroenergetyczne napowietrz-

ne średniego napięcia 20 k , zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu, dla których przy lokalizacji 
trwałego zagospodarowania zielenią wysoką, nale-
ży zachować minimalne odległości, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi, 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem RM dopuszcza się możliwość realizacji nieza-
leżnych systemów zaopatrzenia w infrastrukturę 
techniczną, 

3) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci na 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4) w przypadku modernizacji lub lokalizowania no-
wych linii energetycznych w granicach Parku Kra-
jobrazowego „Dolina Baryczy”, obowiązują ustale-
nia § 6 ust. 1 pkt 13 lit. a. 

§ 20 

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy lub 
modernizacji urządzeń służących zaopatrzeniu w gaz: 
1) wyznacza się tereny urządzeń przesyłu gazu ziem-

nego wraz z odwiertami, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, 

2) wyznacza się strefy ochronne o szerokości 10 m, 
stanowiące strefę kontrolowaną, w której operator 
gazociągu jest uprawniony do zapobiegania działal-
ności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość 
i prawidłową eksploatację gazociągu, 

3) w granicach strefy ochronnej linii przesyłowej gazu: 
a) nakazuje się zapewnienie swobodnego dojazdu 

do sieci oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej, 

b) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w pasie 
6 m, 

c) dopuszcza się skrzyżowania komunikacji kołowej 
z linią przesyłową gazu pod kątem co najmniej 
60°, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

d) dopuszcza się nasadzenia zielem niskiej, 
e) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 

uzbrojenia technicznego zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

R o z d z i a ł   12 

Sposoby i terwiny tywczasowego zagosporarowania, 
urząrzenia i użytkowania terenów 

§ 21 

Dla obszaru objętego ustaleniami planu dopuszcza się 
lokalizowanie jako tymczasowego zagospodarowania 
terenu urządzeń, o których mowa w § 5 pkt 1 uchwa-
ły. 

R o z d z i a ł   13 

Stawki procentowe 

§ 22 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
z późniejszymi zmianami) dla terenów objętych uchwa-
łą ustala się stawki procentowe, o których mowa w 
art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami ZP, R, Zr, WS, KD – 0%, 
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami RM – 30%. 

R o z d z i a ł   14 

Ustalenia końcowe 

§ 23 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krośnice. 

§ 24 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej 
Gminy Krośnice. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNXCZĄCY 
RADY GMXNY 

 
STANISŁAW BIEŃ
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Załącznik nr 1 ro uchwały Rary Gwiny 
Krośnice z rnia 26 kwietnia 2  6 r. 
(poz. 21427 
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UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zwiany uchwały XXV/129/ 6 z rnia 16 lutego 2  6 roku  
w sprawie uchwalenia regulawinu zbiorowego zaopatrzenia w worę  

i orprowarzania ścieków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy 
Platerówka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. W uchwale Rady Gminy Platerówka nr nn L129L 
L06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie uchwa-
lenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzania ścieków wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1) Skreśla się § 4; 
2) W § 8 skreśla się tiret drugie i trzecie uchwały; 
3) Skreśla się § 16; 
4) Skreśla się § 25 uchwały; 
5) Skreśla się § 35. 

2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pla-
terówka. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia objęcia 
działalnością operatorską gminy Platerówka przez 
Spółkę Wodno-Rciekową SUPrAZ, zwaną w treści 
niniejszej uchwały „Przedsiębiorstwem”. 
 
 
 

 
PRZEWODNXCZĄCY 

RADY GMXNY 
 

JÓZEF BRUKOWSKI 

 
 

2144 

UCHWAŁA RADY GMINY WARTA IOLESŁAWIECKA 

z dnia 23 maja 2006 r. 

w sprawie szczegółowych zasar i trybu uwarzania wierzytelności gwiny 
i jernostek organizacyjnych gwiny z tytułu należności pieniężnych, ro któ-
rych nie stosuje się przepisów ustawy – Orrynacja poratkowa, urzielania 
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów ro tego 
                                        uprawnionych 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, 
zmiana z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319) oraz 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; zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, 
poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) Rada 
Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje: 

 
 
 
 

§ 1  

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, 
odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pie-
niężnych zwanych dalej „wierzytelnościami” przypada-
jących Gminie Warta Bolesławiecka lub jej jednostkom 
organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy – Ordynacja podatkowa, wobec osób fizycz-
nych, osób prawnych, a także jednostek organizacyj-
nych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych 
dalej „dłużnikami”. 

§ 2 

Xlekroć w uchwale jest mowa o: 
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1) jednostce organizacyjnej gminy – należy przez to 
rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Warta Bo-
lesławiecka, 

2) wierzytelności – należy przez to rozumieć należ-
ność główną, odsetki za zwłokę i inne należności 
uboczne wynikające z czynności prawnej bądź 
orzeczenia sądu lub organu, 

3) osobie bliskiej dłużnika – należy przez to rozumieć 
zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeń-
stwa, osoby przysposabiające i przysposobione, mał-
żonka, który nie pozostaje we wspólności ustawo-
wej z dłużnikiem, oraz osobę, która pozostaje z dłuż-
nikiem faktycznie we wspólnym pożyciu, 

4) decyzji – należy przez to rozumieć wyrażone na 
piśmie oświadczenie woli kierownika gminnej jed-
nostki organizacyjnej lub innego organu uprawnio-
nego do umorzenia wierzytelności pieniężnej lub 
udzielenia ulgi w jej spłacie w przedmiocie przyzna-
nia bądź odmowy umorzenia, odroczenia bądź roz-
łożenia na raty wierzytelności. 

§ 3 

1. Wierzytelność może zostać umorzona, w całości 
lub w części, jeżeli: 
1) wierzytelności nie wyegzekwowano w toku za-

kończonego postępowania likwidacyjnego lub 
upadłościowego, 

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie 
pozostawiając spadkobierców, 

3) egzekucja wierzytelności zagraża ważnym inte-
resom dłużnika, a w szczególności jego egzy-
stencji lub interesowi publicznemu, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
wierzytelności, lub postępowanie egzekucyjne 
okazało się bezskuteczne. 

5) dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności  
w zakładzie karnym, w którym nie jest zatrud-
niony odpłatnie lub posiada inne zajęcia egzeku-
cyjne, 

6) dłużnik jest cudzoziemcem i nie posiada karty 
stałego pobytu, 

7) informacja z Centralnego Biura Adresowego  
w Warszawie stwierdza, że poszukiwana osoba 
w CBA nie figuruje. 

2. Za okoliczności stanowiące podstawę umorzenia,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się także 
wydanie przez Sąd postanowienia o oddaleniu 
wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek 
dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania. 

3. Umorzenie wierzytelności z przyczyn określonych  
w ust. 1 pkt 3 może nastąpić tylko wówczas, gdy 
zastosowanie ulg, o których mowa w § 8, okazało 
się nieskuteczne. 

§ 4 

1. Umorzenie w przypadkach określonych w § 3  
ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika,  
a w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 
i 3 – również z urzędu. 

2. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki umorzenia, 
spoczywa na wnioskodawcy, a w przypadku 

wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia wie-
rzytelności z urzędu – na uprawnionym organie. 

3. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami, dłużnicy 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiąza-
nie, umorzenie wierzytelności może nastąpić w sy-
tuacji, gdy przesłanki umorzenia odnoszą się do 
wszystkich zobowiązanych. 

§ 5 

1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest: 
1) kierownik jednostki organizacyjnej gminy – jeżeli 

wartość wierzytelności podlegającej umorzeniu 
nie przekracza 3.000.- zł, 

2) wójt gminy – jeżeli wartość wierzytelności jest 
wyższa niż kwota, o której mowa w pkt 1, 

3) Wójt Gminy, jeżeli kwota należności głównej 
przekroczy kwotę 10.000.- zł po uzyskaniu zgo-
dy Rady Gminy. 

2. Wójt gminy orzeka o umorzeniu wierzytelności na 
wniosek dłużnika lub kierownika jednostki organiza-
cyjnej gminy z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. 

§ 6 

1. Umorzeniu w trybie określonym w § 3–4 nie pod-
legają: 
1) wierzytelności z tytułu odpowiedzialności mate-

rialnej pracowników za powierzone mienie, 
2) wierzytelności z tytułu odpowiedzialności od-

szkodowawczej orzeczonej w postępowaniu są-
dowym, przed upływem pięciu lat od daty nada-
nia klauzuli wykonalności bądź ustalone w wy-
niku zawartej ugody, 

3) wierzytelności z tytułu nabycia mienia gminy. 
2. Umorzenie wierzytelności dłużnika z określonego 

tytułu (określonej czynności prawnej) może nastą-
pić tylko jeden raz, a w przypadkach wierzytelności 
powstałych w wyniku świadczeń okresowych – nie 
częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym, z za-
strzeżeniem § 3 ust. 3. 

3. Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wyni-
kające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. 

§ 7 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
dłużnika lub interesem publicznym właściwy organ 
na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty 
całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płat-
ność całości lub części wierzytelności na raty. 

2. Do stosowania ulg, o których mowa w ust. 1, 
uprawnieni są: 
1) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 

– w przypadku wierzytelności ujętych w ewi-
dencji księgowej jednostki, 

2) wójt gminy – w przypadku wierzytelności pod-
legających ewidencji w Urzędzie Gminy. 

3. Zastosowanie ulg wymienionych w ust. 1 stanowi 
podstawę zwolnienia dłużnika z obowiązku zapłaty 
odsetek za zwłokę, za okres od dnia złożenia wnio-
sku do dnia ustalonego jako termin płatności wie-
rzytelności. 

4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania, gdy 
dłużnik w ustalonym terminie nie dokonał zapłaty 
odroczonej wierzytelności bądź nie zapłacił której-
kolwiek z rat, na jakie została rozłożona wierzytel-
ność. 
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5. Przy rozpatrywaniu wniosku o odroczenie terminu 
zapłaty wierzytelności albo o rozłożenie płatności 
wierzytelności na raty, właściwy organ bierze pod 
uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz ważny 
interes dłużnika lub interes publiczny. Na okolicz-
ność potwierdzającą udzielenie ulgi sporządza się 
protokół potwierdzający sytuację finansową wnio-
skodawcy. 

§ 8 

1. Postępowanie w sprawie umorzenia, odroczenia 
terminu zapłaty lub rozłożenia płatności wierzytel-
ności na raty wszczyna się na pisemny wniosek 
uprawnionego, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. 

2. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie,  
a w przypadku konieczności zebrania dowodów, 
wyjaśnień lub informacji, nie później niż w terminie 
30 dni. 

3. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg,  
o których mowa w § 7, następuje: 
1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze 

administracyjno-prawnym – w drodze decyzji, 
2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze 

stosunków cywilnoprawnych – w drodze umowy. 
4. Umorzenie wierzytelności, z przyczyn określonych 

w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, następuje w formie jedno-
stronnego oświadczenia woli uprawnionego organu, 
wyrażonego na piśmie. 

5. Zobowiązanie dłużnika, będące przedmiotem postę-
powania o umorzenie, wygasa z dniem doręczenia 
decyzji o umorzeniu, z dniem podpisania umowy al-
bo z dniem złożenia oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 4. 

6. Kierownik jednostki organizacyjnej lub inny upraw-
niony organ wznowi postępowanie w sprawie umo-
rzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na 
raty wierzytelności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowo-
dy, na podstawie których należności umorzono lub 
udzielono ulgi w jej spłacie, okazały się fałszywe 

albo decyzja została wydana w wyniku przestęp-
stwa bądź uprawniony organ został przez dłużnika 
wprowadzony w błąd co do okoliczności, które sta-
nowiły podstawę decyzji. 

§ 9 

1. Organy wymienione w § 5 i § 7 ust. 2 przedkładają 
Radzie Gminy sprawozdania dotyczące zakresu 
umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w try-
bie określonym w § 7. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, składane 
są według stanu na dzień 30 czerwca oraz  
31 grudnia każdego roku kalendarzowego – w ter-
minie jednego miesiąca od zakończenia okresów 
sprawozdawczych. 

3. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 
1, wykazuje się narastająco, od początku roku. 

4. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr nnL127L2000 Rady Gminy  
w Warcie Bolesławieckiej z dnia 29 sierpnia 2000 r.  
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jed-
nostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pie-
niężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordy-
nacja podatkowa – oraz udzielania innych ulg w spła-
caniu tych należności, oraz wskazania organów do 
tego uprawnionych. 

§ 11 

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

PRZEWODNXCZĄCY RADY 
 

ADAM MAKSYMCZYK 

 

 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71L340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Lirszfelda 15A, tel. 0-75L764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w regnicy, 59-220 regnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76L856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74L849-40-70, 

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

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71L340-62-02. 

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

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71L340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Xnternecie na stronie: 

http:LLwww.duw.plLLdzienn.htm 
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