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2537 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLzIIan22a2hh5 SenmiXu WInew2/z0wa DIl-
nIśląsXiegI z /nia 27 paź/zierniXa 2hh5 rIXu w sprawie zasa/, 0rybu i har-
mInIgramu IpracIwania „PrIgramu małen re0encni wI/nen w wInew2/z0wie 
                                           /IlnIśląsXim” 

 Na podstawie art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XLr  L622L2005 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 r. w spra-
wie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Pro-
gramu małej retencji wodnej w województwie dolno-
śląskim” w § 4 wprowadza się następujące zmiany: 
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Konsultacje społeczne oraz uzgodnienie z Re-
gionalnym Zarządem gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu zostaną przeprowadzone w pierw-
szym półroczu 2006 r.” 

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Program zostanie przedłożony do zaopiniowa-

nia w    kwartale 2006 r. Komisji Ochrony Śro-
dowiska i gospodarki Wodnej, Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Komi-
sji Rozwoju Regionalnego i gospodarki Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego”. 

 

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Dol-

nośląskiego w sprawie  Programu nastąpi w     
kwartale 2006 r.” 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 

 
PRZEWODN CZĄCY SEPR KU 

WOPEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSK EgO 
 

STANISŁAW JURCEWICZ 

 
 
 
 

2538 

UCHWAŁA WADA POWIATU ZGOWZELECKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie IXreślenia warunX2w częściIwegI lub całXIwi0egI zwalniania 
rI/zic2w z Ipła0 za pIby0 /ziecXa w rI/zinie zas0ępczen 

 Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 79 ust. 6 ustawy 
z dnia 23 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 
z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa warunki, po spełnieniu których Staro-
sta może częściowo lub całkowicie zwalniau rodziców 
z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

§ 2 

Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawa z dnia 12 marca 2004 roku  
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 573 z 
późniejszymi zmianami); 

2) dziecko – rozumie się dziecko umieszczone w ro-
dzinie zastępczej, 

3) osoba pełnoletnia – osoba, która po uzyskaniu peł-
noletności pozostaje w rodzinie zastępczej do czasu 
ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed 
osiągnięciem pełnoletności;  

4) dochód – dochód ustalony zgodnie z art. 6 pkt 4 
ustawy, o której mowa w punkcie 1; 

5) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe okre-
ślone w art. 8 ustawy, o której mowa w punkcie 1. 

§ 3 

Przepisy uchwały stosuje się do rodziców dziecka, 
rodziców osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie 
zastępczej, w tym także do rodziców pozbawionych 
władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub którym władza 
rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. 

§ 4 

1. Podstawą wydania decyzji o częściowym lub cał-
kowitym zwolnieniu z opłat za pobyt dziecka w ro-
dzinie zastępczej jest sytuacja materialna rodziny. 

2. Zwolnienie całkowite lub częściowe z opłaty,  
o której mowa w uchwale, następuje w trybie i na 
zasadach określonych w art. 79 ust. 2 i 3 ustawy.  

§ 5 

1. Całkowite zwolnienie z obowiązku ponoszenia opła-
ty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej może na-
stąpiu, jeżeli: 
1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

150% kwoty kryterium dochodowego określo-
nego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy; 
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2) dochód osoby samotnie gospodarującej nie prze-
kracza 150% kwoty kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

2. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia 
opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej może 
nastąpiu, jeżeli: 
1) dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa  
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

2) dochód osoby samotnie gospodarującej przekra-
cza 150% kryterium dochodowego, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

§ 6 

Przy ustalaniu sytuacji materialnej rodziny lub osoby 
samotnie gospodarującej, niezależnie od jej dochodu, 
bierze się pod uwagę następujące okoliczności: 
1) ponoszenie przez rodziców opłat za innych człon-

ków rodziny przebywających w domu opieki spo-
łecznej lub innej placówce zapewniającej całodo-
bową opiekę; 

2) występujące w rodzinie bezrobocie, długotrwałą 
chorobę, niepełnosprawnośu; 

3) straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych, 
śmieru członka rodziny; 

4) wychowywanie dzieci przez rodzica samotnego; 
5) odbywanie kary pozbawienia wolności. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Zgorzeleckiego. 

§ 8 

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

PRZEWODN CZĄCY 
RADY POW ATU 

 
STANISŁAW ŻUK 

 
 
 
 
 

2539 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE ZDWOJU  

z dnia 3 kwietnia 2006 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania /I/a0X2w Iraz innych sXła/niX2w wy-
nagrI/zenia /la  nauczycieli za0ru/niInych w plac2wXach prIwa/zInych 
                                 przez Gminę SzczawnI Z/r2n 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz rozporządze-
nia Rinistra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2006 roku zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatku do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 293) Rada Riejska w Szczawnie Zdroju uchwala: 

 
 

§ 1 

Regulamin przyznawania dodatków oraz innych skład-
ników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach prowadzonych przez gminę Szczawno 
Zdrój.  

§ 2 

DI/a0eX za wysługę la0 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom 
zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 i art. 39 
ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela oraz § 5 rozporządze-
nia Rinistra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca  
2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatku do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 293).  

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-

darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku 
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.  .0914- 
-22L15L06 z dnia 18 lipca 2006 r. do WSA na § 2 
ust. 2). 

§ 3 

DI/a0eX mI0ywacynny 

1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden 
etat nauczyciela stanowi nie mniej niż 5% stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontrak-
towego posiadającego stopień naukowy doktora lub 
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doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra  
z przygotowaniem pedagogicznym ujętej w tabeli 
zaszeregowania stanowiącej załącznik do rozporzą-
dzenia Rinistra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 
2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatku do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 293). 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się procentowo na 
czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie 
dłuższy niż 1 rok. 

3. Kwota dodatku motywacyjnego dla nauczycieli nie 
może przekroczyu 20% wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli. 

4. Wysokośu dodatku motywacyjnego dla nauczyciela 
ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii zakładowej 
organizacji związkowej. 

5. Dyrektorowi placówki wysokośu dodatku motywa-
cyjnego ustala Burmistrz. 

6. Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywa-
cyjnego, w granicach posiadanych środków finan-
sowych, ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu  
z zakładowymi organizacjami związkowymi. 

§ 4 

DI/a0eX funXcynny 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora, przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości określonej w poniższej ta-
beli: 

Lp. Stanowisko 
Wysokość kwoty 
wynagrodzenia 
zasadniczego 

1. Dyrektor przedszkola czynnego 
do 5 godzin dziennie 

10–20% 

2. Dyrektor przedszkola czynnego 
ponad 5 godzin  

15–25% 

d. Dyrektor szkoły liczącej do  
8 oddziałów 

15–d5% 

4. Dyrektor szkoły licącej od 
9 do 16 oddziałów 

20–40% 

5. Dyrektor szkoły liczącej od 
17 do 24 oddziałów 

d0–50% 

2. Wysokośu dodatku funkcyjnego dla dyrektora i jego 
zastępcy ustala Burmistrz w granicach stawek 
określonych w tabeli w ust. 1, uwzględniając m.in. 
liczbę dzieci, oddziałów, liczbę pracowników, wa-
runki organizacyjne placówki, wyniki pracy szkoły 
itd.  

3. Wysokośu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli 
ustala dyrektor placówki. 

4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi  
z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysoko-

ści 5% jego wynagrodzenia zasadniczego za 
nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozwoju 
zawodowego nauczyciela i opracowanie projektu 
oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, oddziału 
przedszkolnego w wysokości 5% jego wynagro-
dzenia zasadniczego za:  

– planowanie i organizowanie różnych form ży-
cia zespołowego integrujących uczniów, 

– planową i systematyczną realizację programu 
wychowawczego placówki, 

– współpracę z rodzicami. 
5. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodat-

ków funkcyjnych nauczycielowi przysługują 
wszystkie. 

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
2) urlopu dla poratowania zdrowia,  
3) zaprzestania pełnienia obowiązków z innych 

powodów. 
§ 5 

WynagrI/zenie za gI/ziny pIna/wymiarIwe  
Iraz za gI/ziny /Iraźnych zas0ęps0w 

1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wy-
łącznie koniecznością realizacji programu nauczania 
w szkołach, nauczyciel może byu zobowiązany do 
odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, 
zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba 
nie może przekroczyu 1L4 tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęu. Przydzielenie na-
uczycielowi większej liczby godzin ponadwymiaro-
wych może nastąpiu wyłącznie za jego zgodą, jed-
nak w wymiarze nieprzekraczającym 1L2 tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęu. Przy-
dzielenie godzin ponadwymiarowych dyrektorom 
wymaga zgody Burmistrza. 

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przy-
dzieloną nauczycielowi godzinę zajęu dydaktycz-
nych, wychowawczych, opiekuńczych powyżej ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru zajęu. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się, dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęu realizowanych przez nauczyciela. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za 
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęu z po-
wodu przerw przewidzianych przepisami o organi-
zacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęu w środku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. 

5. godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich realizowau  
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,  
w szczególności w związku z: 
1) zawieszeniem zajęu z powodu epidemii lub mro-

zów, 
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 
3) chorobą ucznia nauczania indywidualnego, trwa-

jącą nie dłużej niż tydzień,  
4) rekolekcjami, 
5) udziałem nauczyciela w konferencji metodycz-

nej, 
6) Dnia Edukacji Narodowej 
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
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czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęu określony 
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony  
o 1L5 tego wymiaru (lub 1L4, gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy 
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponad-
wymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w danym tygodniu nie może byu większa niż liczba 
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz 
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według 
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. 

8. Dyrektorowi placówki nie przysługuje prawo do 
wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin za-
stępstw doraźnych. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.  .0914- 
-22L15L06 z dnia 18 lipca 2006 r. do WSA na § 5  
ust. 4, 5, 6, 8). 
9. Wynagrodzenie za godziny zastępstw doraźnych 

przysługuje w wysokości jak za godziny ponadwy-
miarowe. 

§ 6 

NagrI/y ze specnalnegI fun/uszu nagr2/ 

1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla na-
uczycieli, który stanowi 1 % planowanego roczne-
go funduszu ich wynagrodzeń osobowych, który 
przekazywany jest do budżetów placówek oświa-
towych. 

2. Ustala się następujący podział specjalnego fundu-
szu nagród: 
1) 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów pla-

cówek, 
2) 20% tego funduszu na nagrody Burmistrza. 

3. Organ prowadzący może dokonau zwiększenia fun-
duszu nagród z przeznaczeniem na Nagrody Burmi-
strza, nie pomniejszając funduszu Nagród Dyrekto-
ra. 

4. Nagrody wypłacane są do dnia 14 października 
każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda 
może byu przyznana w innym terminie. 

5. Nagrody mogą byu przyznawane nauczycielom po 
przepracowaniu co najmniej 1 roku w danej pla-
cówce. 

6. Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza 
podejmuje Burmistrz na wniosek dyrektora placów-
ki, złożony do 30 września każdego roku, po zaopi-
niowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

7. Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Dyrektora 
podejmuje Dyrektor danej placówki w oparciu  
o szczegółowe kryteria i zasady przyznawania na-
gród, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.  .0914-
22L15L06 z dnia 18 lipca 2006 r. do WSA na § 6  
ust. 7 we fragmencie „po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi”). 
8.  nicjatywę w sprawie wniosku o nagrodę podejmo-

wau mogą również: 
1) rada pedagogiczna, 
2) rada rodziców, 
3) rada szkoły, 
4) związki zawodowe. 

§ 7 

WynagrI/zenie I/rębne i za zanęcia /I/a0XIwe 

1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy 
realizują planowe i odpowiednio udokumentowane, 
zorganizowane zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo- 
-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień inne-
go dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodze-
nie za efektywnie przepracowane godziny ponad-
wymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny. 

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, 
sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad 
przebiegiem zajęu dydaktycznych i  wychowawczo- 
-opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodat-
kowe wynagrodzenie. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.  .0914- 
-22L15L06 z dnia 18 lipca 2006 r. do WSA na § 7  
ust. 1 i 2). 
3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 

godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
proporcjonalnej do wymiaru zajęu określonego  
w umowie o pracę. 

4. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za 
czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
a także za inne okresy, za które na podstawie od-
rębnym przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 

5. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykony-
wania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 2 
ustala się, dzieląc wszystkie składniki wynagrodze-
nia wypłacane z góry przez 30. 

6. Wysokośu wynagrodzenia za okresy, o których 
mowa w ust. 2, oblicza się, mnożąc liczbę dni nie-
wykonywania pracy przez stawkę określoną  
w ust. 3. 

7. Środki na realizację niniejszych zapisów określa 
Burmistrz. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą 
mają zastosowanie przepisy powszechnie obowią-
zujące. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXX  L1L05 Rady Riejskiej  
w Szczawnie Zdroju z dnia 31 stycznia 2005 roku  
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz 
innych składników wynagrodzenia dla  nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez 
gminę Szczawno Zdrój. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 10 

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

 
 
 

PRZEWODN CZĄCY 
RADY R EPSK EP 

 
STANISŁAW BORKUSZ
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254h 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ W JAWOWZANIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 10 maja 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIza34ah5 z /nia 28 czerwca 2hh5 r. /I0y-
czącen uchwalenia mienscIwegI planu zagIspI/arIwania przes0rzennegI 
mias0a JawIrzyna ŚląsXa w zaXresie Ibszaru zabu/Iwy prI/uXcynnI-
-usługIwen, mieszXaniIwen ne/nIrI/zinnen i usługIwen pIłIżInegI 
              w Ibrębie mias0a JawIrzyny ŚląsXien, przy ul. Świ/nicXien 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 27, 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą 
nr XL XL68L05 Rady Riejskiej w Paworzynie Śląskiej z dnia 16 grudnia 
2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Paworzyny Śląskiej, zatwierdzonego uchwałą 
nr XL rL34L05 Rady Riejskiej w Paworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 
2005 r.) oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze stu-
dium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
Rada Riejska w Paworznie Śląskiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego  
w obrębie miasta Paworzyny Śląskiej przy ul. Świd-
nickiej z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyj-
no-usługową, mieszkaniową jednorodzinną i usłu-
gową. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 sta-
nowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek pla-
nu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w za-
łączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte 
w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu. 

§ 2 

W obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia: 

1. Przeznaczenie 0erenu: 
Ustala się następujące przeznaczenie i zagospoda-
rowanie poszczególnych terenów wydzielonych li-
niami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 
1) 1 PaU – Teren częściowo zagospodarowany. 

Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę 
produkcyjno-usługową. Obowiązuje ustalona na 
rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 
Częśu terenu zlokalizowana jest w strefie 
ochronnej linii elektroenergetycznej. 

2) 2 MNaU – Teren niezagospodarowany. Ustala 
się przeznaczenie terenu pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną i usługową. Obowiązują 
określone na rysunku planu: nieprzekraczalna li-
nia zabudowy oraz zasada podziału na działki 

budowlane i lokalizacji budynków mieszkalnych. 
Częśu terenu zlokalizowana jest w strefie 
ochronnej linii elektroenergetycznej. 

2. Us0alenia w zaXresie IchrIny i Xsz0ał0Iwania ła/u 
przes0rzennegI. 

1) Dla projektowanej zabudowy produkcyjno-usłu-
gowej ustala się: 
a) realizację obiektów usługowych, produkcyj-

nych, składowych i magazynowych, możliwa 
jest realizacja obiektów gospodarczych zwią-
zanych funkcjonalnie z podstawowym prze-
znaczeniem terenu oraz urządzeń towarzy-
szących: dojśu, dojazdów, obiektów małej ar-
chitektury i ogrodzeń, 

b) projektowana zabudowa musi swoim charak-
terem nawiązywau do uwarunkowań kultu-
rowych regionu, nie może stwarzau dysonan-
su z otoczeniem i winna szanowau środowi-
sko naturalne, zaleca się stosowanie archi-
tektury inspirowanej charakterem zabudowy 
regionalnej lub dobrej klasy architektury 
współczesnej, 

c) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, 
które nie są związane lub kolidują z prze-
znaczeniem terenu. 

2) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usługowej ustala się: 
a) realizację budynków mieszkaniowych jedno-

rodzinnych oraz zabudowy usługowej z moż-
liwością lokalizacji obiektów gospodarczych 
związanych funkcjonalnie z podstawowym 
przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urzą-
dzeń towarzyszących: dojśu, dojazdów, 
obiektów małej architektury, ogrodów przy-
domowych i ogrodzeń, 

b) projektowana zabudowa winna swoim cha-
rakterem nawiązywau do uwarunkowań kul-
turowych regionu, nie może stwarzau dyso-
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nansu z otoczeniem i winna szanowau śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie ar-
chitektury inspirowanej charakterem zabu-
dowy regionalnej lub dobrej klasy architektury 
współczesnej, 

c) zakazuje się stosowania przy zabudowie 
mieszkaniowej jako materiałów wykończe-
niowych plastikowych listew elewacyjnych 
typu "siding", blachy falistej i trapezowej, 

d) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, 
które nie są związane lub kolidują z prze-
znaczeniem terenu. 

3. Zasa/y IchrIny śrI/IwisXa, przyrI/y i XranIbrazu 
Xul0urIwegI. 
1) Należy zachowau istniejący starodrzew, z wy-

jątkiem miejsc związanych z modernizacją i roz-
budową układu komunikacyjnego, ewentualną 
likwidację wartościowego drzewostanu ograni-
czyu do minimum. 

2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 
urządzeń przyjaznych dla środowiska. 

3) Uciążliwości wynikające z prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie mogą wykraczau poza 
granice terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny. 

4) Usuwanie odpadów komunalnych odbywau się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej. 

5) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej należy 
rozwiązau zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi. 

6) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyu przed przenikaniem do grun-
tu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ro-
popochodnych i innych substancji chemicznych. 

4. Zasa/y IchrIny /zie/zic0wa Xul0urIwegI i zaby0-
X2w Iraz /2br Xul0ury wsp2łczesnen.  
W razie stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, 
występowania stanowiska archeologicznego, kon-
tynuacja działalności inwestycyjnej uzależniona jest 
od opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków, którą należy uzyskau na piśmie. 

5. Wymagania wyniXanące z pI0rzeb Xsz0ał0Iwania 
przes0rzeni publicznych. 
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze ob-

jętym planem takich elementów zagospodaro-
wania, które swą wielkością, formą lub kolory-
styką powodują dysonans z otoczeniem. 

2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na tere-
nach komunikacji obsługującej zabudowę miesz-
kaniową wyklucza się lokalizację urządzeń re-
klamowych wolno stojących, zarówno na terenie 
działek, jak i w przyległym pasie drogowym. 

3) Wprowadzanie elementów reklamowych na 
obiektach budowlanych i ogrodzeniach związa-
nych z terenami zabudowy produkcyjno-usłu-
gowej możliwe jest pod warunkiem utrzymania 
ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności  
z układem komunikacyjnym oraz dostosowania 
ich powierzchni i kolorystyki do miejsca usytu-
owania. 

n. Parame0ry i wsXaźniXi Xsz0ał0Iwania zabu/Iwy 
Iraz zagIspI/arIwania 0erenu. 
1) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem PLU obowiązują następujące ustalenia: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona na 

rysunku planu, 
b) w zagospodarowaniu działek należy przewi-

dzieu co najmniej 15% powierzchni pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne (zieleń 
towarzysząca), 

c) powierzchnia zabudowy nie może przekro-
czyu 70% powierzchni terenu, 

d) wysokośu projektowanej zabudowy nie może 
przekraczau trzech kondygnacji lub 20,0 m. 

2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem RNLU obowiązują następujące ustalenia: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona na 

rysunku planu, 
b) powierzchnia zabudowy, na nowo udostęp-

nionych terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej, nie może przekra-
czau 60% powierzchni całkowitej działki bu-
dowlanej, 

c) wysokośu projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej nie powinna przekra-
czau dwóch kondygnacji łącznie z poddaszem 
mieszkalnym. Obowiązują dachy o stromych 
połaciach, symetryczne, o nachyleniu połaci 
od 30º do 45º, niedopuszczalne jest stoso-
wanie dachów o połaciach mijających się na 
wysokości kalenicy, obowiązuje pokrycie da-
chu ceramiczne, 

d) wysokośu projektowanej zabudowy usługo-
wej ustala się na jedną kondygnację, 

e) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych 
pod projektowaną zabudowę mieszkaniową 
minimum 20% ich powierzchni należy prze-
znaczyu pod zagospodarowanie biologicznie 
czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia, 
uprawy ogrodnicze). 

7. Granice i spIsIby zagIspI/arIwania 0eren2w lub 
IbieX02w pI/leganących IchrInie. 

Na obszarze objętym planem nie występują tereny 
lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami  
o ochronie przyrody. 

8. Szczeg2łIwe zasa/y i warunXi scalania i pI/ziału 
nieruchImIści Ibnę0ych planem.  

1) Dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usługowej ustala się podział terenu 
na działki budowlane. Zasada podziału ma cha-
rakter orientacyjny, dopuszcza się jej korekty.  

2) Dla zabudowy produkcyjno-usługowej wielkośu  
i forma działki winny wynikau z potrzeb inwesto-
ra.  

9. Szczeg2lne warunXi zagIspI/arIwania 0eren2w 
Iraz Igraniczenia w ich uży0XIwaniu.  

Ustala się następujące ograniczenia w użytkowaniu 
terenów: 
1) Na terenach projektowanej zabudowy usługowej 

(PLU) obowiązuje zakaz realizacji obiektów  
i urządzeń, które nie są związane lub kolidują  
z przeznaczeniem terenu. 
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2) Ograniczenie użytkowania terenu w strefie 
ochronnej linii elektroenergetycznej WN 
(110 kr) wynikające z odrębnych przepisów. 

1h. Zasa/y mI/ernizacni, rIzbu/Iwy i bu/Iwy sys0e-
m2w XImuniXacni i infras0ruX0ury 0echnicznen.  
1) Ustalenia dotyczące projektowanego układu 

komunikacyjnego. 
a) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się 

istniejącą ulicą Świdnicką (KD-L 1L2) oraz 
drogą wewnętrzną (KDW) o szerokości w li-
niach rozgraniczających 7,0 m, ulica pie-
szo-jezdna, 

b) w zagospodarowaniu terenu należy zapew-
niu odpowiednią liczbę miejsc parkingo-
wych, wynikającą z prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających czaso-
wo. 

2) Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 
a) sieci infrastruktury technicznej winny byu 

lokalizowane w liniach rozgraniczających 
drogi na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych i w porozumieniu z za-
rządcą dróg, wyjątek stanowią istniejące 
sieci elektroenergetyczne linie wysokiego  
i średniego napięcia (WN i SN), 

b) w przypadku kolizji z projektowanym zago-
spodarowaniem terenu dopuszcza się zmia-
nę przebiegu tych sieci na warunkach okre-
ślonych przez właściwych zarządców, 

c) ustala się strefę ochronną od linii elektro-
energetycznej napowietrznej o napięciu  
110 kr o szerokości 40,0 m, po 20,0 m od 
osi linii z obu stron. Rożliwe jest zagospo-
darowanie terenu strefy na cele produkcyj-
no-usługowe. Szczegółowe warunki zago-
spodarowania terenu należy uzgodniu z za-
rządcą sieci, 

d) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
– zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci 

wodociągowej, po jej rozbudowie,  
w uzgodnieniu i na warunkach określo-
nych przez zarządcę sieci. Przy rozbu-
dowie sieci należy uwzględniu wymaga-
nia przeciwpożarowe, 

– odprowadzanie ścieków bytowych doce-
lowo systemem kanalizacji miejskiej za-

kończonej oczyszczalnią ścieków, w 
okresie przejściowym możliwe rozwiąza-
nia lokalne. Zakazuje się odprowadzania 
ścieków do gruntu oraz wód powierzch-
niowych. Ścieki technologiczne mogą 
byu odprowadzane do sieci kanalizacyj-
nej po spełnieniu warunków ustalonych 
przez zarządcę sieci, 

– odprowadzanie wód opadowych do 
gruntu na terenie działki, 

– zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-
niejącej sieci elektroenergetycznej, 

– zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci ga-
zowej. 

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenów, 
o których mowa w § 2, pozostają one w dotychcza-
sowym użytkowaniu. 

§ 4 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jed-
norazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  
z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 30%. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XL rL34L05 Rady Riejskiej  
w Paworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2005 r. do-
tycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Paworzyna Śląska,  
w zakresie objętym niniejszą uchwałą. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Riasta 
Paworzyna Śląska. 

§ 7 

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

PRZEWODN CZĄCY 
RADY R EPSK EP 

 
KAZIMIERZ CHĘCIK 
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ZałączniX nr 1 /I uchwały Wa/y MiensXien 
w JawIrzynie ŚląsXien z /nia 1h mana 
2hhn r. (pIz. 254h) 
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ZałączniX nr 2 /I uchwały Wa/y MiensXien 
w JawIrzynie ŚląsXien z /nia 1h mana 
2hhn r. (pIz. 254h) 

 
 

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realiza-
cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 
 
1. WIzs0rzygnięcie I spIsIbie rIzpa0rzenia uwag /I prIneX0u mienscIwegI planu zagIspI/arI-

wania przes0rzennegI Ibszaru zabu/Iwy prI/uXcynnI-usługIwen, mieszXaniIwen ne/nIrI-
/zinnen i usługIwen pIłIżInegI w Ibrębie mias0a JawIrzyna ŚląsXa. 

 
Burmistrz Riasta Paworzyna Śląska ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego  
w „Słowie Polskim – gazeta Wrocławska” z dnia 20 marca 2006 r. oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Riejskiego w Paworzynie Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Paworzyna Śląska wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 
Wyłożenie planu ustalono na okres od 27 marca 2006 r. do 18 kwietnia 2006 r. w siedzibie 
Urzędu Riejskiego w Paworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, pokój nr 14. 
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 12 kwietnia 2006 r. Natomiast uwagi na piśmie do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Burmistrza Riasta Paworzyna 
Śląska można było składau do dnia 4 maja 2006 r.  
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak rów-
nież w trakcie dyskusji publicznej. 

 
2. WIzs0rzygnięcie I spIsIbie realizacni, zapisanych w planie inwes0ycni z zaXresu infras0ruX0ury 

0echnicznen należących /I za/ań własnych gminy Iraz zasa/y ich finansIwania. 
 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego miasta Paworzyna Śląska.  
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydat-
ków i wpływów. 
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną 
oraz transformację terenu.  

 
 
 
 

2541 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ W JAWOWZANIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 10 maja 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIza34ah5 z /nia 28 czerwca 2hh5 r. /I0y-
czącen uchwalenia mienscIwegI planu zagIspI/arIwania przes0rzennegI 
mias0a JawIrzyna ŚląsXa w zaXresie Ibszaru zabu/Iwy prI/uXcynnI-
-usługIwen pIłIżInegI w Ibrębie mias0a JawIrzyny ŚląsXien, przy 
                                        ul. Świ/nicXien 2a 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 27, 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą 
nr XL XL69L05 Rady Riejskiej w Paworzynie Śląskiej z dnia 16 grudnia 
2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Paworzyny Śląskiej, zatwierdzonego uchwałą 
nr XL rL34L05 Rady Riejskiej w Paworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 
2005 r.) oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
Rada Riejska w Paworznie Śląskiej uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
obrębie miasta Paworzyna Śląska, przy ul. Świdnic-
kiej 2a z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyj-
no-usługową. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 sta-
nowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek pla-
nu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w za-
łączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte 
w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu. 

§ 2 

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu: 
1. W obszarze objętym planem obowiązują ustalenia 

dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania te-
renu wydzielonego liniami rozgraniczającymi  
i oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
PaU – Teren zabudowy produkcyjno-usługowej 
oraz uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej. 

2. Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) na terenie projektowanej zabudowy produkcyj-

no-usługowej ustala się realizację obiektów 
usługowych, produkcyjnych, składowych i ma-
gazynowych oraz zachowanie istniejącej funk-
cji mieszkaniowej, 

2) projektowana zabudowa musi swoim charakte-
rem nawiązywau do uwarunkowań kulturo-
wych regionu, nie może stwarzau dysonansu  
z otoczeniem i winna szanowau środowisko 
naturalne, zaleca się stosowanie architektury 
inspirowanej charakterem zabudowy regional-
nej lub dobrej klasy architektury współczesnej, 

3) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

urządzeń przyjaznych dla środowiska. 
2) Uciążliwości wynikające z prowadzonej działal-

ności gospodarczej nie mogą wykraczau poza 
granice terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywau się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej. 

4) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyni-
ku prowadzenia działalności gospodarczej  na-
leży rozwiązau zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami szczególnymi. 

5) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyu przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczysz-
czeń ropopochodnych i innych substancji  
chemicznych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej. W razie 

stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występo-
wania stanowiska archeologicznego, kontynuacja 
działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opi-
nii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, 
którą należy uzyskau na piśmie. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem. 

2) Wprowadzanie elementów reklamowych na 
obiektach budowlanych i ogrodzeniach związa-
nych z terenami zabudowy produkcyjno-
usługowej możliwe jest pod warunkiem utrzy-
mania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyj-
ności z układem komunikacyjnym oraz dosto-
sowania ich powierzchni i kolorystyki do miej-
sca usytuowania. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
1) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu  

symbolem PLU obowiązują następujące ustale-
nia: 
a) wysokośu projektowanej zabudowy nie mo-

że przekraczau dwóch kondygnacji, 
b) ustala się linie rozgraniczające terenu jako 

nieprzekraczalne linie zabudowy dla projek-
towanej rozbudowy obiektu usługowo-
produkcyjnego (piekarnia). 

7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie. 
Na obszarze objętym planem nie występują tereny 
lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami  
o ochronie przyrody. 

8. Szczegółowe  zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem – ustala się reali-
zację jednego zadania inwestycyjnego. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Na terenie 
projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej 
(PLU) obowiązuje zakaz realizacji obiektów i urzą-
dzeń, które nie są związane lub kolidują z prze-
znaczeniem terenu. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej.  
1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ulicą 

Świdnicką oraz poprzez działkę nr 621L1, na 
której ustanowiona została służebnośu grun-
towa, 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wo-

dociągowej, po jej rozbudowie, w uzgod-
nieniu i na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci. Przy rozbudowie sieci należy 
uwzględniu wymagania przeciwpożarowe, 

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych syste-
mem kanalizacji miejskiej zakończonej 
oczyszczalnią ścieków. Zakazuje się odpro-
wadzania ścieków sanitarnych do gruntu 
oraz wód powierzchniowych. Ścieki techno-
logiczne mogą byu odprowadzane do sieci 
kanalizacyjnej po spełnieniu warunków usta-
lonych przez zarządcę sieci, 
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c) odprowadzanie wód opadowych, do istnie-
jącej sieci kanalizacji deszczowej na warun-
kach określonych przez jej zarządcę, 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej, 

e) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazo-
wej. 

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania terenu,  
o którym mowa w  § 2, pozostaje on w dotychczaso-
wym użytkowaniu. 

§ 4 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jed-
norazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości  
z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 30%. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr XL rL34L05 Rady Riejskiej  
w Paworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2005 r. do-

tycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Paworzyna Śląska, w 
zakresie objętym niniejszą uchwałą. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Riasta 
Paworzyna Śląska. 

§ 7 

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

 
PRZEWODN CZĄCY 

RADY R EPSK EP 
 

KAZIMIERZ CHĘCIK 
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ZałączniX nr 1 /I uchwały Wa/y MiensXien 
w JawIrzynie ŚląsXien z /nia 1h mana 
2hhn r. (pIz. 2541) 
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ZałączniX nr 2 /I uchwały Wa/y MiensXien 
w JawIrzynie ŚląsXien z /nia 1h mana 
2hhn r. (pIz. 2541) 

 
 

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realiza-
cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
1. WIzs0rzygnięcie I spIsIbie rIzpa0rzenia uwag /I prIneX0u mienscIwegI planu zagIspI/arI-

wania przes0rzennegI Ibszaru zabu/Iwy prI/uXcynnI-usługIwen, pIłIżInegI w Ibrębie mia-
s0a JawIrzyna ŚląsXa. 

Burmistrz Riasta Paworzyna Śląska ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego  
w „Słowie Polskim – gazeta Wrocławska” z dnia 20 marca 2006 r. oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Riejskiego w Paworzynie Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Paworzyna Śląska wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 
Wyłożenie planu ustalono na okres od 27 marca 2006 r. do 18 kwietnia 2006 r. w siedzibie 
Urzędu Riejskiego w Paworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, pokój nr 14. 
Dyskusja publiczna odbyła się dnia 12 kwietnia 2006 r. Natomiast uwagi na piśmie do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Burmistrza Riasta Paworzyna 
Śląska można było składau do dnia 4 maja 2006 r.  
Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak rów-
nież w trakcie dyskusji publicznej. 
 

2. WIzs0rzygnięcie I spIsIbie realizacni, zapisanych w planie inwes0ycni z zaXresu infras0ruX0ury 
0echnicznen należących /I za/ań własnych gminy Iraz zasa/y ich finansIwania. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego miasta Paworzyna Śląska.  
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydat-
ków  i wpływów. 
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną 
oraz transformację terenu.  

 
 
 
 
 

2542 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH  

z dnia 2 czerwca 2006 r. 

w sprawie s0a0u0u MiensXI-GminnegI OśrI/Xa PImIcy SpIłecznen  
w Jelczu-LasXIwicach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
Rada Riejska Pelcza-Laskowic uchwala, co następuje: 

 
 

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚWODKA POMCA 
W  JELCZU-LASKOWICACH SPOŁECZNEJ 

 
R O Z D Z   A O     

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Riejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pel-
czu-Laskowicach działa na podstawie przepisów usta-

wy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593 z 12 marca 2004 r.) oraz uchwały  
nr  r23L90 Rady gminy i Riasta w Pelczu- 
-Laskowicach z dnia 25 lipca 1990 roku w sprawie 
powołania Ośrodka Pomocy Społecznej, niniejszego 
Statutu, zatwierdzonego przez Radę Riejską i innych 
przepisów dotyczących pomocy społecznej. 
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§ 2 

Riejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest 
prawnie wyodrębnionym zespołem osób i środków 
majątkowych, podlegających Radzie Riejskiej. 

§ 3 

Obszarem działania Riejsko-gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej jest Riasto i gmina Pelcz-Laskowice. 

§ 4 

1. Do podstawowych zadań Riejsko-gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w  Pelczu-Laskowicach nale-
ży wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecz-
nej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i 
innych przepisów z zakresu zabezpieczenia spo-
łecznego, a w szczególności: 
– umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięża-

nia ich trudnej sytuacji życiowej, której nie są 
oni w stanie pokonau wykorzystując własne 
uprawniania, zasoby i możliwości, 

– wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzają-
cych do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  
i umożliwienia im życia w warunkach odpowia-
dających godności człowieka, 

– podejmowanie działań zmierzających do życio-
wego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich in-
tegracji ze środowiskiem, 

– zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych 
osób i rodzin stosownie do okoliczności uzasad-
niających udzielenie pomocy, 

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
i przemocy w rodzinie oraz integracja ich ze śro-
dowiskiem, 

– tworzenie sieci usług socjalnych. 
2. Działania w tym zakresie Riejsko-gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej wykonuje jako zadania własne  
i zadania zlecone miastu i gminie. 

3. Riejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reali-
zuje także zadania z zakresu pomocy społecznej  
i innych przepisów z zakresu zabezpieczenia spo-
łecznego zlecone miastu i gminie na podstawie 
podpisanych przez miasto i gminę umów i porozu-
mień. 

4. Zlecanie dodatkowych zadań winno byu połączone 
z zapewnieniem środków na ich realizację. 

5. Zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i zabezpieczenia 
społecznego obejmują w szczególności:  
a. opracowanie i realizację gminnej strategii roz-

wiązywania problemów społecznych z zakresu 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i innych, których ce-
lem jest integracja osób i rodzin z grup ryzyka, 

b. sporządzania bilansu potrzeb miasta i gminy w 
zakresie pomocy społecznej, analizy i oceny zja-
wisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia 
z pomocy społecznej w związku z realizacja lo-
kalnych programów z zakresu pomocy społecz-
nej, 

c. prowadzenie pracy socjalnej, 
d. prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej, 
e. rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy 

w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

f. współpraca z samorządem i organizacjami poza-
rządowymi i społecznymi, Kościołami oraz oso-
bami fizycznymi i prawnymi, 

g. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z zakresu 
zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie, 
zadań dodatkowo zleconych ośrodkowi w ra-
mach porozumień i programów w formie pie-
niężnej , niepieniężnej i rzeczowej, tj.: 
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okreso-

wych, 
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celo-

wych i celowych specjalnych, celowych na 
pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego, klęsk żywiołowych  
i ekologicznych, 

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celo-
wych na pokrycie wydatków na świadczenia 
zdrowotne osobom bezdomnym oraz osobom 
niemającym dochodu i możliwości uzyskania 
świadczeń na podstawie przepisów o po-
wszechnym ubezpieczeniu NwZ, 

– przyznawanie zasiłków celowych w formie bi-
letu kredytowego, 

– opłacanie składki na ubezpieczenie emerytal-
nej i rentowej za osoby, które rezygnują z za-
trudnienia w związku z koniecznością spra-
wowania bezpośredniej i osobistej opieki nad 
długotrwale lub ciężko chorym członkiem  ro-
dziny oraz wspólnie zamieszkałą matką, oj-
cem lub rodzeństwem,  

– udzielenie schronienia, zapewnienia posiłku 
oraz niezbędnego ubrania osobom tego po-
zbawionym, 

– organizowanie i świadczenie usług opiekuń-
czych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

– prowadzenie i zapewnienie miejsca w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
wsparcia dziennego, mieszkań chronionych, 

– dożywianie dzieci, 
– sprawienie pogrzebu, w tym osobom bez-

domnym, 
– kierowanie do domów pomocy społecznej  

i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkań-
ca gminy w tym domu, 

– przyznawanie i wypłacanie pomocy na eko-
nomiczne usamodzielnienie w formie zasił-
ków, pożyczek oraz w naturze, 

– prowadzenie i rozwój infrastruktury środowi-
skowych domów samopomocy dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, niepełnospraw-
nych i w podeszłym wieku, 

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzin-
nych i dodatków do zasiłków rodzinnych z ty-
tułu: 
• urodzenia dziecka 
• opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-

nia z urlopu wychowawczego 
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-

sprawnego 
• rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia 

przez dziecko nauki poza miejscem za-
mieszkania. 
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Przyznawania i wypłacania świadczeń opiekuń-
czych: 
• zasiłku pielęgnacyjnego 
• świadczenia pielęgnacyjnego. 
Zaliczki alimentacyjnej. 

R O Z D Z   A L      

STWUKTUWA OWGANIZACAJNA OŚWODKA 

§ 5 

W skład Riejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej wchodzą: 
1. Kierownik Ośrodka 
2. Zastępca kierownika Ośrodka 
3. Sekcja pomocy środowiskowej 
4. Sekcja świadczeń 
5. Sekcja świadczeń rodzinnych 
6. Sekcja finansowa. 

§ 6 

Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik i reprezentuje 
go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialnośu za jego za-
rządzanie oraz zapewnienie świadczeń zgodnie z prze-
pisami ustaw, rozporządzeń wykonawczych, jak też 
uchwał Rady Riejskiej. 

§ 7 

Kierownik jest przełożonym pracowników i pełni wo-
bec nich rolę kierownika zakładu pracy w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy. 

§ 8 

Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowa-
nia zakładu i ponosi za nie odpowiedzialnośu. Schemat 
organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do statutu. 

§ 9 

W czasie nieobecności kierownika, sprawami bieżą-
cymi ośrodka zajmuje się zastępca kierownika. 

§ 10 

1. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz 
Riasta i gminy. 

2. Zastępcę kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje 
Kierownik Ośrodka.  

R O Z D Z A   O       

GOSPODAWKA FINANSOWA OŚWODKA 

§ 11 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie 
jednostki budżetowej na zasadach określonych  
w ustawie o finansach publicznych oraz przepisów 
wydanych na jej podstawie. 

§ 12 

Ośrodek dysponuje środkami finansowymi pochodzą-
cymi z budżetu państwa na zadania zlecone i środkami 
samorządowymi na realizację zadań własnych. 

§ 13 

Ośrodek prowadzi rachunkowośu na zasadach okre-
ślonych odrębnymi  przepisami. 

§ 14 

Wynagrodzenie pracowników regulują odrębne przepi-
sy. 

R O Z D Z   A O    r 

KONTWOLA OŚWODKA 

§ 15 

Prawo kontroli Ośrodka służy organom kontroli zawo-
dowej, przedstawicielom Rady Riejskiej, Burmistrzowi 
bądź zlecenie jej upoważnionej osobie. 

§ 16 

Osoba przeprowadzająca kontrolę winna przedstawiu 
pisemne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
obejmujące między innymi zakres prowadzonej kontro-
li. 

§ 17 

Z wynikami kontroli winien byu zapoznany Kierownik 
Ośrodka. 

R O Z D Z   A O   r  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 

Ze swej działalności Kierownik Ośrodka składa roczne 
sprawozdanie Radzie Riejskiej Pelcza-Laskowic. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Riasta 
i gminy Pelcza-Laskowic. 

§ 20 

Traci moc uchwała nr XXX rL231L2005 z dnia  
3 czerwca 2005 roku w sprawie: statutu Riejsko- 
-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pelczu-
Laskowicach. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opu-
blikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODN CZĄCY 
RADY R EPSK EP 

 
MARIAN ORZECHOWSKI 
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ZałączniX nr 1 /I uchwały Wa/y MiensXien 
w Jelczu-LasXIwicach z /nia 2 czerwca 
2hhn r. (pIz. 2542) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2543 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ LEGNICA  

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie us0alenia liczby IXręg2w wybIrczych 
wielIman/a0Iwych, ich granic i numer2w Iraz liczby ra/nych wybieranych 

w Xaż/ym IXręgu /la wybIr2w Wa/y  MiensXien Legnicy 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 34, poz. 242) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 34, poz. 242) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr LL522L02 Rady Riejskiej 
Legnicy z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie ustale-
nia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, 
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu dla wyborów Rady Riejskiej Legnicy 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 156, poz. 2104) wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1) w okręgu nr  : 

a) skreśla się następujące ulice: Cedyńska, Rodliń-
ska, Porzeczkowa, Śnieżyczkowa, Warecka, 
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b) dopisuje się następujące ulice: Boya-
Żeleńskiego, Krasickiego, Lechonia, Leśmiana, 
Rakuszyńskiego, Orkana, Pawłowicka, Poraziń-
skiej, Zachodnia, Rondo Bitwy Legnickiej 
1241r.,  

2) w okręgu nr   : 
a) skreśla się następujące ulice: Brukowa, Plac Li-

manowskiego, 
b) dopisuje się następujące ulice: Bilsego, gumiń-

skiego, Karlińskiego, Kertyńskiego, Limanow-
skiego, Oączyńskiego, Riśka, Ryrka, Ryśliwca, 
Ojców Zbigniewa i Richała, Piaskowskiego, Po-
doby, Schumana, Plac Wojtyły, 

3) w okręgu nr      skreśla się ulicę Zachodnią, 
4) w okręgu nr  r: 

a) skreśla się następujące ulice: gołębia, Spiżowa, 
b) dopisuje się następujące ulice: Celna, Zesłańców 

Sybiru. 

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity załącznika do uchwały 
wymienionej w § 1, obejmującej zmiany zawarte  
w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik do uchwa-
ły. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
 

 
PRZEWODN CZĄCY RADY 

 
CZESŁAW KOZAK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZałączniX /I uchwały Wa/y MiensXien 
Legnicy z /nia 2n czerwca 2hhn r. 
(pIz. 2543) 
 
 

 

NR OKRĘgU 
WYBORCZEgO 

GRANICE OKRĘGU WRAORCZEGO 

L CZBA 
RADNYCH 

WYB ERANYCH 
W OKRĘgU 

1 2 d 

I 

Ulice: 
Aleja Czerwonych Raków, Aleja Zwycięstwa, Andersa, Artyleryjska, Asnyka, Astrów, Aan-
kowa, Aartnicza, Aędzińska, Aławatkowa, Aoiskowa, Aorsucza, Aoya-Żeleńskiego, Aratkowa, 
Arzoskwiniowa, Ceglana, Chabrowa, Chłapowskiego, Chojnowska nieparzyste od nr 9d do 
końca i parzyste od nr 98 do końca, Chorzowska, Daktylowa, Dekarska, Domejki, Filtrowa, 
Fiołkowa, Gniewomierska, Goździkowa, Grabskiego, Groszkowa, Grunwaldzka, Grzybowa, 
Handlowa, Hodowców, Inwalidów, Jana Pawła II, Janowska, Jasińskiego, Jaśminowa, Ja-
worzyńska, Jęczmienna, Kaskady, Katowicka, Kawaleryjska, Kilińskiego, Klubowa, Kolbego, 
Kołobrzeska, Konopnickiej, Konwaliowa, Kosiarzy, Kosmonautów, Kossak, Kościuszki, Kra-
sickiego, Kubusia Puchatka, Lechonia, Leśmiana, Leśna, Liliowa, Lindego, Lipnicka, Lotnicza, 
Lubuska, Łączna, Rakowa, Rakuszyńskiego, Ralwowa, Rarcinkowskiego, Rarynarska, 
Riejska, Rieszka I, Rikołowska, Ronterska, Rorelowa, Rostowa, Ruzealna, Ryśliwska, 
Nasienna, Niezapominajek, Nowodworska, Okrzei, Olkuska, Orkana, Orzechowa, Orzeszko-
wej, Oświęcimska, Palmowa, Pancerna, Pawłowicka, Piechoty, Pierwiosnków, Pigwowa, 
Podgórska, Południowa, Porazińskiej, Poselska, Przesmyk, Pszczyńska, Raciborska, Rataja, 
Reja, Roosevelta, Rumiankowa, Rybnicka, Sadownicza, Saneczkowa, Saperska, Sarnia, 
Sempołowskiej, Siemianowicka, Sienkiewicza, Sienna, Skarbka, Słowackiego, Smokowicka, 
Solińska, Sosnowiecka, Spacerowa, Spółdzielcza, Stokrotek, Storczykowa, Stroma, Szkolna, 
Szwoleperów, Św. Elpbiety, Tatarska, Transportowa, Traugutta, Tulipanowa, Tyska, Wały 
Jaworzyńskie, Warzywna, Westerplatte, Widokowa, Wielogórska, Wilcza, Wiśniowa, Wjaz-
dowa, Wojska Polskiego, Wybickiego, Wyspiańskiego, Zabrzańska, Zachodnia, Zdrowia, 
Zduńska, Zielna, Złocieniowa, Złotoryjska nieparzyste od nr d9 do końca i parzyste od nr 48 
do końca, Żeromskiego, Żniwna, Żołnierska, Żółkiewskiego, Żytnia. 
Place: 
Łupycki, Słowiański, Śląski. 
Skwer Orląt Lwowskich.  
Rondo Unii Europejskiej, Rondo Aitwy Legnickiej 1241 r. 

5 
mandatów 
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cd. tabeli 
1 2 d 

II 

Ulice: 
Aleja Krasińskiego, Aleja Orła Aiałego, Aleja Oswobodzenia, Aleja Platanowa, Aleja Rzeczy-
pospolitej, Armii Ludowej, II Armii Wojska Polskiego, Aiała, Aielańska, Ailsego, Aiskupia, 
Aroniewskiego, Aystra, Cedrowa, Chłopska, Chojnowska nieparzyste od nr 1 do nr d9 i pa-
rzyste od nr 2 do nr 40, Chrobrego, Dąbrowskiego, Dębowa, Drukarska, Dworcowa, Dzien-
nikarska, Fabryczna, Góralska, Graniczna, Grodzka, Gumińskiego, Gwarna, Hetmańska, Jo-
dłowa, Jordana, Kaczawska, Kamienna, Karlińskiego, Kartuska nieparzyste od nr 1 do  
nr d1 i parzyste od nr 2 do nr d2, Kasprowicza, Kertyńskiego, Klonowicza, Kolejowa, Kon-
duktorska, Korfantego, Kościelna, Kręta, Kryniczna, Kwiatkowskiego, Langiewicza, Libana, 
Limanowskiego, Limbowa, Łączyńskiego, Łukasińskiego, Rariacka, Rickiewicza, Riśka, 
Rłynarska, Roniuszki, Rurarska, Ryrka, Ryśliwca, Nadbrzepna, Nad Skarpą, Najświętszej 
Rarii Panny, Niedziałkowskiego, Nowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Ojców Zbigniewa 
i Richała, Okrępna, Olszewskiego, Opolska, Paderewskiego, Parkowa, Partyzantów, Pia-
skowskiego, Piastowska, Piekarska, Pobopnego, Pocztowa, Podchorąpych, Podmiejska, Po-
doby, Poligonowa, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Przeskok, Pszeniczna, Reymonta, 
Rycerska, Rzemieślnicza, Schumana, Sielanka, Skarbowa, Skłodowskiej-Curie, Skrajna, So-
bieskiego, Sosnowa, Sportowców, Stacyjna, Staszica, Strzelecka, Szczęśliwa, Szpitalna, 
Środkowa, Św. Jana, Św. Trójcy, Św. Piotra, Świerkowa, Topolowa, Wały Aielańskie, Wały 
Poniatowskiego, Wiązowa, Wiejska, Wierzbowa, Witelona, Wodna, Wrocławska nieparzyste 
od nr 1 do nr 10d i parzyste od nr 2 do nr 92, Wysockiego, Zagrodowa, Zamiejska, Zamko-
wa, Zielona, Złotoryjska nieparzyste od nr 1 do nr d7 i parzyste od nr 2 do nr 46, Żeglarska. 
Place: 
Aohaterów Getta, Katedralny, Klasztorny, d Raja, Rariacki, Piastowski, Powstańców Wiel-
kopolskich, Rynek, Targowy, Warzywny, Wilsona, Wojtyły, Zamkowy. 
Skwery: 
Chopina, Pałki. 

5 
mandatów 

 

III 

Ulice: 
Akacjowa, Aleja Czynu Rłodych, Anielewicza, Aagienna, Aatorego, Aobrowa, Aoczna, Arama 
Głogowska, Arzozowa, Aukowa, Aydgoska, Aytomska, Chocianowska, Chojnowska niepa-
rzyste od nr 41 do nr 91 i parzyste od nr 42 do nr 96, Ciemna, Cisowa, Cyprysowa, Czarna, 
Czarnieckiego, Daszyńskiego, Dobrzejowska, Drohobycka, Drzymały, Działkowa, Francisz-
kańska, Fredry, Garncarska, Gliwicka, Gładysza, Głogowska, Głowackiego, Grabowa, Gro-
dzieńska, Hutników, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jasna, Jesionowa, Kartuska nieparzyste od 
nr dd do końca i parzyste od nr d4 do końca, Kasztanowa, Kąpielowa, Kobylińska, Kocha-
nowskiego, Kominka, Korczaka, Koronna, Kraszewskiego, Krótka, Krzemieniecka, Ksiąpęca, 
Leszczyńska, Lipowa, Lubińska, Lwowska, Łąkowa, Łokietka, Ragnoliowa, Rała, Rasarska, 
Ratejki, Riłkowicka, Riodowa, Rodrzewiowa, Nowogródzka, Nowy Świat, Okólna, Pawic-
ka, Piątnicka, Pińska, Platanowa, Plater, Polkowicka, Polna, Potoczek, Poznańska, Północna, 
Prusa, Przechodnia, Przemkowska, Przemysłowa, Radwanicka, Rolnicza, Rybacka, Rzeszo-
tarska, Sejmowa, Senatorska, Sierocińska, Skośna, Słubicka, Stanisławowska, Struga, Stryj-
ska, Szczecińska, Szczytnicka, Ściegiennego, Ścinawska, św. Wojciecha, Tarnopolska, To-
rowa, Wałbrzyska, Wały Królowej Jadwigi, Wały Rzeczne, Wazów, Wiatrakowa, Wileńska, 
Zawietrzna, Zbopowa, Żwirki i Wigury. 
Place: 
Franciszkański, Gdański, Komuny Paryskiej, Wolności. 

5 
mandatów 

 

IV 

Ulice: 
Aleja Piłsudskiego, Andromedy, Astronomiczna, Aiegunowa, Aociania, Aracka, Celna, Cera-
miczna, Cicha, Ciepła, Ciesielska, Ciołkowskiego, Cmentarna, Cynkowa, Czysta, Dąbrówki, 
Dmowskiego, Drozdowa, V Dywizji Piechoty, Gagarina, Galaktyczna, Galileusza, Górnicza, 
Gwiezdna, Heweliusza, Horyzontalna, Jagodowa, Jaskółcza, Jowisza, Kanarkowa, Kasjopei, 
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kołodziejska, Kosmiczna, Kosowa, Kowalska, Kozioropca, 
Kraka, Krucza, Krzywa, Księpycowa, Kunicka, Kwiatowa, Łabędzia, Łagodna, Ralczewskie-
go, Ralinowa, Rarsa, Rerkurego, Riarki, Riła, Rirandy, Neptuna, Niklowa, Ołowiana, Orbi-
talna, Oś Kartuska, Pawia, Pątnowska, Planetarna, Plutona, Podmokła, Pogodna, Polarna, 
Poziomkowa, Promienna, Ptasia, Radosna, Rópana, Rymarska, Rzeczna, Saturna, Sawy, 
Skoczna, Skowronkowa, Słoneczna, Słowicza, Smolarska, Sokolska, Sowia, Spokojna, 
Srebrna, Stolarska, Strojna, Swojska, Sygnałowa, Szczygla, Szpakowa, Śpiewna, Taras, 
Truskawkowa, Wały Północne, Wandy, Warsa, Wenus, Wesoła, Wędkarska, Wielkiej Niedź-
wiedzicy, Wiosenna, Wrocławska nieparzyste od nr 105 do końca i parzyste od nr 94 
do końca, Wronia, Zacisze, Zalotna, Zesłańców Sybiru, Ziemowita, Ziemska, Złota, Żurawia. 
Place: 
Kołłątaja, Wyszyńskiego. 

5 
mandatów 
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V 

Ulice: 
Argentyńska, Armii Krajowej, Aaczyńskiego, Aartoszowska, Aatalionu Parasol, Aatalionu Zośka, 
Aeskidzka, Aieszczadzka, Aobrzańska, Aora-Komorowskiego, Arazylijska, Aystrzycka, Cicho-
ciemnych, Diamentowa, Fieldorfa, Gałczyńskiego, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Grota-
Roweckiego, Hubalczyków, Iwaszkiewicza, Izerska, Jankowskiego, Jastruna, Kamińskiego, 
Karkonoska, Kedywu, Kolumbijska, Koralowa, Koskowicka, Kubańska, Kujawska, Łowicka, 
Razowiecka, Reksykańska, Nałkowskiej, Norwida, Notecka, Odrzańska, Okulickiego, Opalowa, 
Panamska, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Peruwiańska, Pileckiego, Pilicka, Pomorska, Pruszyń-
skiego, Przybosia, Rubinowa, Sikorskiego, Sosnkowskiego, Staffa, Sudecka, Szafirowa, Sza-
niawskiego, Szarych Szeregów, Szmaragdowa, Śląska, Świętokrzyska, Tatrzańska, Tokarzew-
skiego-Karaszewicza, Turkusowa, Tuwima, Wańkowicza, Warmińska, Widawska, Wierzyńskie-
go, Wiślana, Witkiewicza, Worcella, Zapolskiej, Zawiszaków. 
Rondo Niepodległości. 

5 
mandatów 

 

 
W skład okręgów wyborczych: 
• nr   wchodzą obwody głosowania nr: 1, 2, 3, 4, 5, 44, 45, 46, 47. 
• nr    wchodzą obwody głosowania nr: 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
• nr     wchodzą obwody głosowania nr: 11, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 
• nr  r wchodzą obwody głosowania nr: 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 
• nr r wchodzą obwody głosowania nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2544 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ LEGNICA 

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

zmienianąca uchwałę w sprawie us0alenia granic i numer2w s0ałych  
IbwI/2w głIsIwania /la mias0a Legnicy 

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 34, poz. 242) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. 
Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 oraz Nr 214, poz. 1806) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do uchwały nr XXr L260L2000 Rady 
Riejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie 
ustalenia granic i numerów stałych obwodów głoso-
wania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
dla miasta Legnicy, zmienionej uchwałami  
nr L  L527L02 z dnia 29 lipca 2002 r., nr XXL226L04  
z dnia 26 kwietnia 2004 r. oraz nr XXXr L379L05  
z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w obwodzie nr 1: 

a) wyrazy „Paworzyńska od nr 125 do końca” za-
stępuje się wyrazami „Paworzyńska nieparzyste 
od nr 133 do końca i parzyste od nr 138 do 
końca”, 

b) dopisuje się: Rondo Bitwy Legnickiej 1241 r., 

2) w obwodzie nr 2 wyrazy „Paworzyńska od nr 71 
do nr 124” zastępuje się wyrazami: „Paworzyńska 
nieparzyste od nr 71 do nr 131 i parzyste od nr 72 
do nr 136”, 

3) w obwodzie nr 7 dopisuje się następujące ulice: 
gumińskiego, Karlińskiego, Kertyńskiego, Riśka, 
Ryśliwca, Piaskowskiego, Podoby,  

4) w obwodzie nr 10: 
a) skreśla się: Plac Limanowskiego,  
b) dopisuje się: ul. Limanowskiego, Plac Wojtyły, 

5) w obwodzie nr 13 skreśla się ulice: gołębia, 
6) w obwodzie nr 27 wyrazy „od nr 15” zastępuje się 

wyrazami „od nr 14a”,  
7) w obwodzie nr 47 dopisuje się następujące ulice: 

Boya-Żeleńskiego, Lechonia, Leśmiana, Rakuszyń-
skiego, Orkana, Porazińskiej.  
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§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity załącznika do uchwały 
wymienionej w § 1, obejmującej zmiany zawarte  
w niniejszej uchwale, stanowiący załącznik do uchwa-
ły. 
 
 
 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.  
 
 

PRZEWODN CZĄCY RADY 
 

CZESŁAW KOZAK 
 
 
 

ZałączniX /I uchwały Wa/y MiensXien 
Legnicy z /nia 2n czerwca 2hhn r. 
(pIz. 2544) 

 
Numer 

obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 

1 2 

1 

Ulice: 
Aleja Czerwonych Raków, Astrów, Aartnicza, Aławatkowa, Aoiskowa, Aorsucza, Aratkowa, Arzoskwinio-
wa, Chabrowa, Daktylowa, Filtrowa, Fiołkowa, Gniewomierska, Goździkowa, Groszkowa, Hodowców, 
Jaśminowa, Jaworzyńska nieparzyste od nr 1dd do końca i parzyste od nr 1d8 do końca, Jęczmienna, 
Kaskady, Konwaliowa, Kosiarzy, Kosmonautów, Liliowa, Lipnicka, Rakowa, Ralwowa, Riejska, Rorelo-
wa, Nasienna, Niezapominajek, Nowodworska, Orzechowa, Palmowa, Pierwiosnków, Pigwowa, Połu-
dniowa, Rumiankowa, Sadownicza, Sienna, Solińska, Spółdzielcza, Stokrotek, Storczykowa, Transporto-
wa, Tulipanowa, Wały Jaworzyńskie, Warzywna, Wielogórska, Wilcza, Wiśniowa, Zielna, Złocieniowa, 
Żniwna, Żytnia.   
Rondo Aitwy Legnickiej 1241r. 

2 

Ulice: 
Aleja Zwycięstwa, Dekarska, Grabskiego nieparzyste od nr 1 do nr 19 i parzyste od nr 2 do nr 26, Han-
dlowa, Inwalidów, Jasińskiego, Jaworzyńska nieparzyste od nr 71 do nr 1d1 i parzyste od nr 72 do  
nr 1d6, Kościuszki nieparzyste od nr 41 do końca i parzyste od nr 48 do końca, Rarcinkowskiego, Ron-
terska, Rostowa, Ryśliwska, Okrzei nieparzyste od nr 25 do końca i parzyste od nr 16 do końca, Sarnia, 
Sempołowskiej, Spacerowa, Stroma, Wojska Polskiego nieparzyste od nr d1 do końca i parzyste od nr 28 
do końca, Wybickiego, Zduńska, Żółkiewskiego. 
Plac Śląski. 

d 

Ulice: 
Grunwaldzka nieparzyste od nr 1 do nr 7 i parzyste od nr 2 do nr d6, Jaworzyńska od nr 25 do nr 70, 
Orzeszkowej nieparzyste od nr 1d do końca i parzyste od nr 12 do końca, Oświęcimska, Rataja nieparzy-
ste od nr 1 do nr 11 i parzyste od nr 2 do nr 16, Św. Elpbiety, Tatarska.  

4 

Ulice: 
Andersa, Aankowa, Jana Pawła II, Jaworzyńska od nr 1 do nr 24, Kossak, Ruzealna, Orzeszkowej niepa-
rzyste od nr 1 do nr 11  i parzyste od nr 2 do nr 10, Skarbka, Wjazdowa, Wojska Polskiego nieparzyste od 
nr 1 do nr 29 i parzyste od nr 2 do nr 26. 
Skwer Orląt Lwowskich. 

5 
Ulice: 
Chłapowskiego, Przesmyk, Roosevelta, Szkolna, Traugutta. 
Plac Słowiański. 

6 
Ulice: 
Łukasińskiego, Rickiewicza, Powstańców Śląskich, Reymonta, Wodna. 

7 

Ulice: 
Aleja Rzeczypospolitej od nr 85 do końca, Armii Ludowej, Aielańska, Aystra, Cedrowa, Chłopska, Dębowa, 
Graniczna, Gumińskiego, Jodłowa, Karlińskiego, Kertyńskiego, Klonowicza, Kryniczna, Langiewicza, Lim-
bowa, Riśka, Ryrka, Ryśliwca, Nowowiejska, Okrępna, Opolska, Piaskowskiego, Podchorąpych, Podmiej-
ska, Podoby, Poligonowa, Poprzeczna, Pszeniczna, Schumana, Sielanka, Skrajna, Sobieskiego, Sosnowa, 
Sportowców, Szczęśliwa, Świerkowa, Topolowa, Wiązowa, Wiejska, Wierzbowa, Wysockiego, Zamiejska. 

8 

Ulice: 
Aleja Rzeczypospolitej od nr 1 do nr 84, Aiała, Aroniewskiego, Fabryczna, Góralska, Kaczawska, Kaspro-
wicza, Kręta, Kwiatkowskiego, Nad Skarpą, Ogrodowa, Olszewskiego, Staszica, Strzelecka, Wa-
ły Aielańskie, Zagrodowa.  
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9 
Ulice: 
II Armii Wojska Polskiego, Drukarska, Roniuszki, Rzemieślnicza, Św. Trójcy. 

10 

Ulice: 
Kamienna, Kartuska nieparzyste od nr 1 do nr d1 i parzyste od nr 2 do nr d2, Konduktorska, Kościelna, 
Limanowskiego, Nadbrzepna, Niedziałkowskiego, Wrocławska nieparzyste od nr 51 do nr 10d i parzyste 
od nr 52 do nr 92. 
Place: Targowy, Wojtyły. 

11 
Ulice: 
Czarnieckiego, Daszyńskiego, Kartuska nieparzyste od nr dd do końca i parzyste od nr d4 do końca, Łą-
kowa. 

12 

Ulice: 
Aracka, Celna, Ciesielska, Cmentarna, Dmowskiego, Jagodowa, Kazimierza Wielkiego, Kołodziejska, Ko-
walska, Kunicka, Kwiatowa, Ralinowa, Pątnowska, Podmokła, Poziomkowa, Rymarska, Rzeczna, Smolar-
ska, Stolarska, Sygnałowa, Taras, Truskawkowa, Wały Północne, Wędkarska. 

1d 

Ulice: 
Aociania, Ceramiczna, Czysta, Dąbrówki, Drozdowa, V Dywizji Piechoty, Jaskółcza, Kanarkowa, Klonowa, 
Kosowa, Kraka, Krucza, Łabędzia, Pawia, Ptasia, Rópana, Sawy, Skowronkowa, Słowicza, Sokolska, Spo-
kojna, Szczygla, Szpakowa, Wandy, Warsa, Wiosenna, Wrocławska od nr 145 do końca, Wronia, Zacisze, 
Ziemowita, Ziemska, Żurawia. 
Plac Kołłątaja. 

14 
Ulice: 
Gałczyńskiego nieparzyste od nr 1 do nr 25 i parzyste od nr 2 do nr 22, Iwaszkiewicza, Nałkowskiej, Nor-
wida, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Przybosia, Staffa, Wańkowicza. 

15 
Ulice: 
Gojawiczyńskiej, Gombrowicza od nr 21 do końca, Szaniawskiego.  

16 
Ulice: 
Aaczyńskiego, Gałczyńskiego nieparzyste od nr 27 do końca i parzyste od nr 24 do końca, Gombrowicza 
od nr 1 do nr 20, Jastruna, Pruszyńskiego, Tuwima, Witkiewicza, Worcella, Zapolskiej. 

17 

Ulice:  
Aatalionu Parasol, Aatalionu Zośka, Cichociemnych, Grota-Roweckiego, Okulickiego, Sosnkowskiego, 
Tokarzewskiego-Karaszewicza, Wierzyńskiego.  
Rondo Niepodległości. 

18 

Ulice: 
Argentyńska, Armii Krajowej, Aobrzańska, Aora-Komorowskiego, Arazylijska, Aystrzycka, Diamentowa, 
Fieldorfa, Hubalczyków, Jankowskiego, Kamińskiego, Kedywu, Kolumbijska, Kubańska, Reksykańska, 
Notecka, Odrzańska, Panamska, Peruwiańska, Pileckiego, Pilicka, Szarych Szeregów, Widawska, Wiślana, 
Zawiszaków. 

19 
Ulice: 
Aieszczadzka, Izerska, Karkonoska. 

20 
Ulice: 
Aartoszowska, Aeskidzka, Koralowa, Koskowicka, Kujawska, Opalowa, Rubinowa, Sikorskiego, Sudecka, 
Szafirowa, Szmaragdowa, Świętokrzyska, Tatrzańska, Turkusowa. 

21 
Ulice: 
Łowicka, Razowiecka, Pomorska  parzyste od nr 2 do nr 28, Śląska. 

22 
Ulice: 
Pomorska nieparzyste od nr 1 do końca i parzyste od nr d0 do końca, Warmińska. 

2d 
Ulice: 
Krzywa, Księpycowa, Rirandy, Planetarna, Sowia, Wielkiej Niedźwiedzicy od nr 1 do nr 14. 

24 
Ulice: 
Galaktyczna, Kosmiczna, Neptuna, Polarna. 

25 
Ulice: 
Gwiezdna, Kozioropca, Wrocławska nieparzyste od nr 105 do nr 14d i parzyste od nr 94 do nr 144, Ze-
słańców Sybiru. 

26 
Ulice:  
Andromedy, Górnicza, Rarsa, Orbitalna, Oś Kartuska, Plutona. 

27 
Ulice: 
Jowisza, Kasjopei, Rerkurego, Saturna, Wenus, Wielkiej Niedźwiedzicy od nr 14a do końca. 
Plac Wyszyńskiego. 

28 

Ulice: 
Astronomiczna, Aiegunowa, Cicha, Ciepła, Ciołkowskiego, Cynkowa, Gagarina, Galileusza, Łagodna, Riła, 
Niklowa, Ołowiana, Pogodna, Promienna, Radosna, Skoczna, Słoneczna, Srebrna, Strojna, Swojska, 
Śpiewna, Wesoła, Zalotna, Złota. 
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29 
Ulice:  
Aleja Piłsudskiego, Heweliusza, Horyzontalna, Ralczewskiego, Riarki. 

d0 

Ulice:  
Aleja Platanowa, Aiskupia, Libana, Łączyńskiego, Rariacka, Najświętszej Rarii Panny, Parkowa, Pobopne-
go, Skarbowa, Św. Piotra, Witelona. 
Place: Klasztorny, d Raja, Rariacki, Powstańców Wielkopolskich, Wilsona. 

d1 
Ulice: 
Aleja Krasińskiego, Aleja Orła Aiałego, Aleja Oswobodzenia, Chrobrego, Hetmańska, Jordana, Kolejowa, 
Korfantego, Przeskok, Stacyjna, Wały Poniatowskiego, Wrocławska od nr 1 do nr 50, Zielona, Żeglarska. 

d2 

Ulice: 
Dworcowa, Piastowska nieparzyste od nr 2d do końca i parzyste od nr d2 do końca, Pocztowa, Skłodow-
skiej-Curie, Zamkowa. 
Place: Piastowski, Warzywny, Zamkowy. 

dd 
Ulice: 
Gwarna, Piekarska, Złotoryjska nieparzyste od nr 1 do nr d7 i parzyste od nr 2 do nr 46. 
Place: Katedralny, Rynek. 

d4 
Ulice: 
Grodzka, Rłynarska, Nowa, Paderewskiego, Partyzantów, Szpitalna, Środkowa, Św. Jana. 

d5 

Ulice:  
Ailsego, Chojnowska nieparzyste od nr 1 do nr d9 i parzyste od nr 2 do nr 40, Dąbrowskiego, Dziennikar-
ska, Rurarska, Ojców Zbigniewa i Richała, Piastowska nieparzyste od nr 1 do nr 21 i parzyste od nr 2 do 
nr d0, Rycerska. 
Place: Aohaterów Getta, Skwer Chopina, Skwer Franciszka Pałki. 

d6 

Ulice: 
Aleja Czynu Rłodych, Aagienna, Arama Głogowska, Aytomska, Czarna, Gliwicka, Głogowska, Kąpielowa, 
Kobylińska, Kochanowskiego, Koronna, Kraszewskiego, Leszczyńska, Łokietka, Rasarska, Okólna, Pawic-
ka, Północna, Prusa, Przechodnia, Rybacka, Sierocińska, Ścinawska, Wałbrzyska, Wały Rzeczne. 
Plac Gdański. 

37 

Ulice: 
Akacjowa, Arzozowa, Aukowa, Aydgoska, Chocianowska, Cisowa, Cyprysowa, Dobrzejowska, Garncar-
ska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Lipowa, Lubińska, Ragnoliowa, Riłkowicka, Ro-
drzewiowa, Piątnicka, Platanowa, Polkowicka, Poznańska, Przemkowska, Radwanicka, Rzeszotarska, 
Skośna, Słubicka, Struga, Szczecińska, Szczytnicka, Wiatrakowa, Zawietrzna, Zbopowa. 

d8 
Ulice: 
Kominka, Plater, Przemysłowa, Senatorska, Ściegiennego, Wazów.  

d9 
Ulice: 
Anielewicza, Chojnowska nieparzyste od nr 41 do nr 91 i parzyste od nr 42 do nr 96, Żwirki i Wigury. 
Place: Komuny Paryskiej, Wolności. 

40 
Ulice:  
Działkowa, Franciszkańska, Jagiellońska, Ksiąpęca, Św. Wojciecha. 
Plac Franciszkański. 

41 
Ulice: 
Aatorego, Aoczna, Fredry, Głowackiego, Krótka, Torowa. 

42 

Ulice: 
Aobrowa, Ciemna, Drohobycka, Drzymały, Gładysza, Grodzieńska, Jasna, Krzemieniecka, Lwowska, Rała, 
Riodowa, Nowogródzka, Pińska, Polna, Potoczek, Rolnicza, Stanisławowska, Stryjska, Tarnopolska, Wały 
Królowej Jadwigi, Wileńska.  

4d 
Ulice: 
Hutników, Korczaka, Ratejki, Nowy Świat, Sejmowa.  

44 

Ulice: 
Klubowa, Kolbego, Kościuszki nieparzyste od nr 1 do nr d9 i parzyste od nr 2 do nr 46, Okrzei nieparzyste 
od nr 1 do nr 2d i parzyste od nr 2 do nr 14, Poselska, Rataja nieparzyste od nr 1d do końca i parzyste od 
nr 18 do końca, Wyspiańskiego, Złotoryjska nieparzyste od nr d9 do nr 8da i parzyste od nr 48 do nr 116. 

45 
Ulice: 
Lindego, Lotnicza, Pancerna, Piechoty, Saperska. 

46 

Ulice: 
Asnyka parzyste od nr 2 do końca, Aędzińska, Ceglana, Chojnowska nieparzyste od nr 9d do końca 
i parzyste od nr 98 do końca, Chorzowska, Domejki, Janowska, Katowicka, Kawaleryjska, Kilińskiego, 
Kołobrzeska, Lubuska, Łączna, Rarynarska, Rikołowska, Olkuska, Pszczyńska, Raciborska, Rybnicka, 
Siemianowicka, Sosnowiecka, Szwoleperów, Tyska, Westerplatte, Widokowa, Zabrzańska, Zdrowia, Żoł-
nierska. 
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47 

Ulice:  
Artyleryjska, Asnyka nieparzyste od nr 1 do końca, Aoya-Żeleńskiego, Grabskiego nieparzyste od nr 21 do 
końca i parzyste od nr 28 do końca, Grunwaldzka nieparzyste od nr 9 do końca i parzyste od nr d8 do 
końca, Grzybowa, Konopnickiej, Krasickiego, Kubusia Puchatka, Lechonia, Leśmiana, Leśna, Rakuszyń-
skiego, Rieszka I, Orkana, Pawłowicka, Podgórska, Porazińskiej,  Reja, Saneczkowa, Sienkiewicza, Sło-
wackiego, Smokowicka, Zachodnia, Złotoryjska nieparzyste od nr 85 do końca i parzyste od nr 118 do 
końca, Żeromskiego. 
Plac Łupycki, Rondo Unii Europejskiej. 

 

    – lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
 
 
 

2545 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ WAŁEWZACHA  

z dnia 26 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały Wa/y MiensXien Wałbrzycha nr XXzIIIa71ah4 
z /nia 13 lipca 2hh4 rIXu w sprawie zasa/ wynanmIwania lIXali 
        wchI/zących w sXła/ mieszXaniIwegI zasIbu Gminy Wałbrzych 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź-
niejszymi zmianami)  Rada Riejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 8 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 
„3) mieszkające w lokalu, w którym na osobę stale 
zamieszkującą  przypada mniej niż 5 m2 powierzchni 
mieszkalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed 
złożeniem wniosku (12 miesięczny okres przegęszcze-
nia nie dotyczy sytuacji, w której przegęszczenie  
w lokalu nastąpiło w przypadku: urodzenia się dziecka, 
założenia rodziny, przysposobienia dziecka lub w wy-
niku utworzenia rodziny zastępczej).” 

§ 2 

1. W § 15 ust 1 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmie-
nie: 
„3) z osobami, które nie były bliskimi najemcy, po-
zostałymi w lokalu opuszczonym  przez najemcę 
lub w lokalu po zgonie najemcy, jeżeli osoby te nie 
posiadają tytułu prawnego do innego lokalu służą-
cego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i za-
mieszkiwały stale wraz z najemcą co najmniej 5 lat. 
gmina może zaproponowau zawarcie umowy najmu 
lokalu o mniejszej powierzchni w przypadku gdy  
w lokalu zajmowanym przez osoby o których mowa 
jest powyżej, przypada: 
a) więcej niż 20,0 m2 powierzchni mieszkalnej na 

jedna osobę w gospodarstwie jednoosobowym, 
b) więcej niż 10,0 m2 powierzchni mieszkalnej na 

jedna osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 
2. W § 15 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmie-

nie: 
„4) z osobami bliskimi najemcy (przez które rozumie 
się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo 

oraz osoba, która pozostawała faktycznie we 
wspólnym pożyciu), które pozostały w lokalu 
opuszczonym przez najemcę, jeśli brak jest możli-
wości przekwaterowania tych osób do nowego 
miejsca zamieszkania najemcy (w przypadku uzy-
skania przez niego tytułu prawnego do lokalu służą-
cego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych) i oso-
by te zamieszkiwały stale z najemcą co najmniej  
3 lata,”. 

3. W § 15 ust 1 pkt. 5 otrzymuje następujące brzmie-
nie: 
„5) z osobami bliskimi najemcy (przez które rozumie 
się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo 
oraz osoba, która pozostawała faktycznie we 
wspólnym pożyciu), które pozostały w lokalu po je-
go śmierci, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu 
prawnego do innego lokalu służącego zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych i zamieszkiwały stale  
w tym lokalu wraz z najemcą co najmniej 3 lata.” 

4. W § 16 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
„4. Podział lokalu samodzielnego może nastąpiu na 
wniosek najemcy, jeżeli: 
1) istnieją warunki techniczne i prawne, 
2) podział lokalu ma na celu zapobieganie powsta-

wania lub narastania zaległości czynszowych , 
3) podział lokalu ma na celu zaspokojenie potrzeb 

mieszkaniowych innych osób zamieszkujących 
stale wraz z najemcą , 

4) podziału lokalu i ewentualne roboty remontowe 
wykonają na koszt własny najemcy. W przypad-
ku podziału lokalu z powodów opisanych  
w pkt 2), gdy najemca znajdzie się w niedostat-
ku, zgodnie z zapisem § 8 ust. 3, Prezydent 
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Riasta może podjąu decyzję o wykonaniu po-
działu lokalu na koszt gminy.” 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.  .0911-17L401L06 z dnia 31 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważnośu § 2 ust. 4 we 
fragmencie: 4) podziału lokalu i ewentualne roboty 
remontowe wykonają na koszt własny najemcy.  
W przypadku podziału lokalu z powodów opisanych 
w pkt 2), gdy najemca znajdzie się w niedostatku, 
zgodnie z zapisem § 8 ust. 3, Prezydent Riasta 
może podjąu decyzję o wykonaniu podziału lokalu 
na koszt gminy.” 

5. W § 16 dopisuje się ustępy 6 i 7 w następującym 
brzmieniu: 
„6. W budynkach stanowiących własnośu wspólno-
ty mieszkaniowej lokale samodzielne jednoizbowe, 
które były umieszczane w wykazie lokali przezna-
czonych do remontu we własnym zakresie i na 
koszt przyszłego najemcy, przez okres trzech kolej-
nych miesięcy i nie zostały rozdysponowane, mogą 
zostau na podstawie złożonego wniosku, przyłą-
czone do lokalu najemcy, jeżeli istnieją warunki 
techniczne i prawne do dokonania przyłączenia oraz 
najemca nie zalega z zapłatą czynszu.” 
„7. Koszty remontu dodatkowo uzyskanych po-
mieszczeń ponosi najemca.” 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.  .0911-17L401L06 z dnia 31 lipca 
2006 r. stwierdzono nieważnośu § 2 ust. 5 we 
fragmencie: „7. Koszty remontu dodatkowo uzy-
skanych pomieszczeń ponosi najemca.” 

§ 3 

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały, w kolumnie 4 
„Uwagi”, kryterium „Przegęszczenie w miejscu za-

mieszkania”, dodaje się zdanie: "W sytuacji zamiesz-
kiwania wnioskodawcy z osobą, która posiada orze-
czenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym i z tego tytułu  wymaga zamieszkiwania 
w oddzielnym pokoju: w przypadku  gdy mieszkanie 
składa się z dwóch lub więcej pokoi od powierzchni 
mieszkalnej odejmuje się powierzchnię najmniejszego 
pokoju, a powierzchnia mieszkalna po odliczeniu dzie-
lona jest na pozostałe osoby zamieszkujące w lokalu,  
a w przypadku lokali  jednopokojowych przyznaje się 
maksymalną ilośu punktów z tytułu przegęszczenia na 
dany lokal. Punkty za powyższe kryterium naliczane są 
jeżeli wnioskodawca potwierdzi ten fakt stosownymi 
dokumentami (stosowne zaświadczenie lekarskie  po-
twierdzające wskazanie do zamieszkiwania osoby nie-
pełnosprawnej w oddzielnym pokoju i orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności ).” 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Riasta 
Wałbrzycha. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia 
w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
 
 

 
 

W CEPRZEWODN CZĄCY 
RADY R EPSK EP 

 
MAREK RZĄSOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

254n 

UCHWAŁA WADA MIASTA JEDLINA ZDWÓJ  

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie na/ania nazwy ulicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z później-
szymi zmianami) Rada Riasta  Pedlina Zdrój uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się drodze gminnej nr 116390D – ulicy, łączą-
cej ulicę Piastowską z ulicą Cmentarną, położonej  
w granicach działek nr 429, 428, 237L8, 237L3, 
237L6, 431, 238L1 w obrębie Pedlina Zdrój, nazwę 
ulica Pana Pawła   .  

§ 2 

granice  ulicy przedstawiono na mapie w skali 1:1000 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Riasta 
Pedlina Zdrój. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 

PRZEWODN CZĄCY 
RADY R ASTA 

 
ROMUALD WYSOCKI 
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ZałączniX /I uchwały Wa/y Mias0a Je-
/lina Z/r2n z /nia 29 czerwca 2hhn r. 
(pIz. 254n) 
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2547 

UCHWAŁA WADA MIEJSIIEJ W TWZEENICA 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie na/ania nazwy /rI/ze wewnę0rznen w Ibrębie wsi Księginice 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) 
Rada Riejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje działce nr 88L10 stanowiącej drogę we-
wnętrzną w obrębie wsi Księginice, której położenie 
określa załącznik do niniejszej uchwały nazwę – Wrzo-
sowa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi gminy 
Trzebnica. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.  
 

PRZEWODN CZĄCY 
RADY R EPSK EP 

 
CZESŁAW CZTERNASTEK

 
 
 

ZałączniX /I uchwały Wa/y MiensXien  
w Trzebnicy z /nia 29 czerwca 2hhn r. 
(pIz. 2547) 
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2548 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ W PIEŃSKU  

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie zasa/ i 0rybu umarzania wierzy0elnIści z 0y0ułu należnIści pie-
niężnych /I X02rych nie s0Isune się przepis2w us0awy – Or/ynacna pI/a0-
XIwa, u/zielania innych ulg w spłacaniu 0ych należnIści Iraz wsXazania 
                              Irgan2w /I 0egI uprawniInych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Riejska uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania 
wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do któ-
rych nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności oraz wskazania organu do tego uprawnio-
nego, przypadających gminnym jednostkom budżeto-
wym, gospodarstwu pomocniczemu, od osób fizycz-
nych, prawnych i jednostek nieposiadających osobo-
wości prawnej.  

§ 2 

1. Wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podat-
kowa, mogą byu umarzane w stosunku do dłużni-
ków będących osobami fizycznymi, prawnymi lub 
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi oso-
bowości prawnej, jeżeli: 
1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na 

podstawie innych okoliczności lub dokumentów 
stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku,  
z którego można dochodziu należności; 

2) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyj-
nym dotyczącym wierzytelności nie uzyska się 
kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub 
postępowanie egzekucyjne okazało się niesku-
teczne; 

3) wierzytelnośu stanowi odsetki za opóźnienie  
w kwocie nieprzekraczającej pięciokrotnej war-
tości kosztów upomnienia w postępowaniu eg-
zekucyjnym; 

4) nie można ustaliu osoby dłużnika; 
5) dłużnik – osoba prawna został wykreślony z re-

jestru przy jednoczesnym braku majątku, z któ-
rego można by egzekwowau należnośu, a od-
powiedzialnośu z tytułu należności nie przecho-
dzi na osoby trzecie z mocy; 

6) wierzytelnośu nie została zaspokojona w toku 
zakończonego postępowania likwidacyjnego lub 
upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek o 
ogłoszenie upadłości w związku z brakiem środ-
ków wystarczających na pokrycie kosztów po-
stępowania upadłościowego, 

7) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym inte-
resom dłużnika w szczególności jego egzystencji 
lub egzystencji osób pozostających na jego 
utrzymaniu, 

8) roszczenie dotyczy odsetek, a dłużnik należnośu 
główną uregulował w całości i wykazał, że jego 
sytuacja bytowa jest na tyle trudna, że spłata 
odsetek nie może odbyu się bez znaczącego 
uszczerbku dla niego i jego rodziny; 

9) dłużnik – osoba fizyczna zmarł nie pozostawia-
jąc żadnego majątku lub pozostawił ruchomości 
niepodlegające egzekucji na podstawie odręb-
nych przepisów albo pozostawił przedmioty co-
dziennego użytku domowego, których łączna 
wartośu nie przekracza kwoty stanowiącej  
3-krotnośu przeciętnego wynagrodzenia w roku 
poprzednim. 

2. Umorzenie następuje na wniosek dłużnika, a w 
przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 4 oraz 
9 również z urzędu.  

3. Umorzenie wierzytelności, za które odpowiada soli-
darnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpiu, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą 
wobec wszystkich dłużników. 

4. Peżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelno-
ści, należy równocześnie określiu termin zapłaty 
pozostałej do uregulowania wierzytelności. Umo-
rzenie może nastąpiu po wpłaceniu przez dłużnika 
zadeklarowanej kwoty.  

§ 3 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi, wierzytelnośu może zo-
stau – wyłącznie na pisemny wniosek dłużnika – 
rozłożona na raty lub termin jej spłaty może zostau 
odroczony. Pod uwagę bierze się możliwości płatni-
cze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela. 

2. Odroczenie terminu zapłaty wierzytelności może 
nastąpiu na okres do 1 roku, zaś okres spłaty wie-
rzytelności rozłożonej na raty nie może byu dłuższy 
niż 36 miesięcy, a w przypadku gdy wierzytelnośu 
powstała z tytułu najmu lokali mieszkalnych na 
okres do 60 miesięcy, licząc od dnia zawarcia po-
rozumienia. 

3. gdy od należności, która ma podlegau rozłożeniu na 
raty, przysługują odsetki za opóźnienie, rozłożenie 
na raty można uzależniu od uprzedniego uiszczenia 
przez dłużnika odsetek należnych do dnia rozłożenia 
należności głównej na raty. 

4. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub, 
którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za 
zwłokę z okres od wydania decyzji lub podpisania 
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umowy do upływu terminu zapłaty określonego w 
decyzji lub umowie. 

5. Peżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości rat ustalonych w decyzji lub umowie, 
pozostała do spłata należnośu staje się natychmiast 
wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. 

6. Decyzja o umorzeniu ulg w spłacaniu należności 
może byu cofnięta, a umowa rozwiązana, jeżeli 
wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie, których 
należności umorzono lub udzielono ulg w jej spła-
caniu, okazały się fałszywe albo, że dłużnik wpro-
wadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które 
stanowiły podstawę wydania decyzji lub zawarcia 
umowy. 

§ 4 

Warunkiem uzyskania ulgi, o której mowa w § 1, jest: 
1) bieżące regulowanie należności głównych; 
2) przedłożenie dokumentów określających sytuację 

materialną i dochodową wg wzorów stanowiących 
załącznik nr 2 do uchwały; 

3) podpisanie stosownej umowy ugody, wg wzorów 
stanowiących załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 5 

1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem 
należności ubocznych. 

2. Peżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, 
to w takim samym stopniu podlegają morzeniu na-
leżności uboczne. 

3. Organ właściwy do umarzania należności głównej 
jest również właściwy do  należności ubocznych. 

§ 6 

1. Udzielanie ulg w formie umarzania, odroczenia  
i rozkładania na raty na wniosek podmiotu prowa-
dzącego działalnośu gospodarczą, bez względu na 
formę organizacyjno-prawną, następuje zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

§ 7 

1. Umorzenie wierzytelności w całości lub w części, 
rozłożenia jej na raty albo odroczenia terminu zapła-
ty dokonuje: 
1) kierownik jednostki organizacyjnej, zakładu bu-

dżetowego – jeżeli kwota wierzytelności nie 
przekracza  kwoty 1.000 złotych; 

2) Burmistrz Riasta i gminy Pieńsk – jeżeli kwota 
wierzytelności nie przekracza kwoty 5.000 zło-
tych; 

3) Burmistrz Riasta i gminy Pieńsk, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Budżetu, winansów, 
gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki Rady 
Riejskiej w Pieńsku , jeżeli kwota wierzytelności 
przekracza 5.000 złotych. 

2. Przez wartośu wierzytelności, o której mowa  
w ust. 1, rozumie się należnośu główną. 

§ 8 

1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spła-
ty całości lub części należności albo rozłożenie na 
raty 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 
– ugody.  

§ 9 

Zobowiązuje się Burmistrza Riasta i gminy do składa-
nia Radzie Riejskiej sprawozdań o dokonanych umo-
rzeniach wierzytelności i udzielonych ulgach w spłacie 
należności dwukrotnie w ciągu roku do 30 sierpnia za 
 -półrocze i do końca lutego za   -półrocze roku minio-
nego wg wzoru stanowiącego załącznik do nr 3 do 
uchwały. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr X L68L2003 Rady Riejskiej  
w Pieńsku z dnia 29  września 2003 r. w sprawie 
zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należ-
ności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów 
ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg 
w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów 
do tego uprawnionych, 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Riasta 
i gminy w Pieńsku. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODN CZACY 
RADY R EPSK EP 

 
MAREK MARENDZIAK 
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ZałączniX nr 1 /I uchwały Wa/y Mien-
sXien w PieńsXu z /nia 3h czerwca 
2hhn r. (pIz. 2548) 
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ZałączniX nr 2 /I uchwały Wa/y Mien-
sXien w PieńsXu z /nia 3h czerwca 
2hhn r. (pIz. 2548) 
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ZałączniX nr 3 /I uchwały Wa/y Mien-
sXien w PieńsXu z /nia 3h czerwca 
2hhn r. (pIz. 2548) 
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2549 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ W POLKOWICACH  

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie us0alenia granic i numer2w  s0ałych IbwI/2w głIsIwania 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. 
Nr 25, poz. 219, Dz. U. 102, poz. 1055  Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. 
i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 144, Nr 175, 
poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 

Na obszarze gminy Polkowice tworzy się 15 stałych obwód głosowania.  

§ 2 

granice i numery stałych obwodów głosowania  ustala się w sposób następujący: 
 
Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 

1 2 
1 POLKOWICE 

ulice: Hubala, Legnicka, Kopalniana, Wojska Polskiego, Wypykowskiego. 
2 POLKOWICE 

ulice: Akacjowa, Aaczyńskiego, Aracka, Arzozowa, Aogusławskiego, Aukowa, Cisowa, Dąbrowskiego, Dębo-
wa, Elektorska, Grabowa, Harcerska, Jarzębinowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołłątaja, 
Korczaka, Krasickiego, Krzywa, Kusocińskiego, Rałkowskiego, Ratejki, Rickiewicza, Rodrzewiowa, Naru-
szewicza, Niemcewicza, Polna, Poselska, Przemysłowa, Rejtana, Sawickiej, Piotra Skargi, Sosnowa, Suchar-
skiego, Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, Walki Rłodych, Wierzbowa, Zubrzyckiego. 

d POLKOWICE 
ulice: Kolejowa, Riedziana. 

4 POLKOWICE 
ulice: d Raja, Sztygarska, Ratowników. 

5 POLKOWICE 
ulice: Górników, Lipowa. 

6 POLKOWICE 
ulice: Krótka, 11 Lutego. 

7 POLKOWICE 
ulice: Skrzetuskiego, Spółdzielcza, Wołodyjowskiego. 

8 POLKOWICE 
ulice: Kmicica, Kardynała A. Kominka. 

9 POLKOWICE 
ulice: Ociosowa, Spokojna 

10 POLKOWICE 
ulica: Skalników, Plac im. Honorowych Dawców Krwi 

11 POLKOWICE 
ulice: Aabisza, Arowarna, Chełmońskiego,  Chrobrego, Chopina, Działkowa, Energetyków, Gdańska, Głogo-
wska, Górna, Karłowicza, Kilińskiego, Kossaka, Leśna, Rała, Rłyńska, Roniuszki, Ogrodowa, Paderewskiego, 
Pocztowa, Rynek, Sienkiewicza, Słowiańska, Szkolna, Targowa, Zachodnia, Plac Kościelny, Plac Piastów, 
Plac Wolności. 

12 WSIE 
Aiedrzychowa, Jędrzychów, Sobin, Nowa Wieś Lubińska. 

1d WSIE 
Guzice, Kaźmierzów, Roskorzyn, Sucha Górna, Trzebcz. 

14 WSIE 
Dąbrowa, Komorniki, Pieszkowice, Tarnówek, Żelazny Rost, Żuków. 
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cd. tabeli 
1 2 
15 POLKOWICE 

ulice: Agawowa, Arnikowa, Astrowa, Azaliowa, Aławatkowa, Aorówkowa, Chabrowa,  Chocianowska, Fa-
bryczna, Fiołkowa, Gerberowa, Gorczycowa, Gopdzikowa, Irysowa, Jana Pawła II, Jaskrowa, Jaśminowa, 
Jemiołowa, Kaczeńcowa, Kaktusowa, Kminkowa, Konwaliowa, Krokusowa, Lawendowa, Liliowa, Rakowa, 
Nagietkowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Pokrzywowa, Poziomkowa, Przemkowska, Rópana, Royal, Rumianko-
wa, Słonecznikowa, Słubicka, Stokrotkowa, Strefowa, Szprotawska, Truskawkowa, Tulipanowa, Zawilcowa, 
Zgorzelecka, Żarska, Żonkilowa, Żurawinowa. 

 
 

§ 3 

Tracą moc następujące uchwały: 
1) uchwała nr 70L98 Zarządu gminy Polkowice z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów 

głosowania dla wyborów do Rady Riejskiej w Polkowicach, 
2) uchwała nr XXXrL402L02 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę  

nr 70L98 Zarządu gminy Polkowice z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 
dla wyborów do Rady Riejskiej w Polkowicach, 

3) uchwała nr XrL144L04 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę  
nr uchwała nr XXXrL402L02 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia 
stałych obwodów głosowania dla wyborów do Rady Riejskiej w Polkowicach, 

4) uchwała nr XX rL290L05 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę  
nr uchwała nr XrL144L05 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia sta-
łych obwodów głosowania dla wyborów do Rady Riejskiej w Polkowicach. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
gminy Polkowice. 
 
 

PRZEWODN CZACY RADY 
 

IRENEUSZ TRACZYK 
 
 
 
 
 
 
 

255h 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ W POLKOWICACH  

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie us0alenia liczby IXręg2w, ich granic i numer2w, liczby ra/nych 
wybieranych w Xaż/ym IXręgu /la wybIr2w Wa/y MiensXien w PIlXIwicach 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Dz. U. 102 poz. 1055 
Nr 167, poz. 1760, z 2005 r, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 34, poz. 242) 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; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 144, Nr 175 poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co 
następuje: 
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§ 1 

Dla wyborów Rady Riejskiej w Polkowicach obszar gminy Polkowice dzieli się na 4 okręgi wyborcze. 

§ 2 

granice i numery okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa się  
w sposób następujący: 

Nr okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 
Liczba mandatów 

 w okręgu 
1 POLKOWICE 

ulice: Górników, Kolejowa, Lipowa, d Raja, Riedziana, Ratowników, Sztygarska.  
5 

2 POLKOWICE 
ulice: Agawowa, Arnikowa, Astrowa, Azaliowa, Aławatkowa, Aorówkowa, Chabrowa, 
Chocianowska, Fabryczna, Fiołkowa, Gerberowa, Gorczycowa, Goździkowa, Irysowa, 
Jana Pawła II, Jaskrowa, Jaśminowa, Jemiołowa, Kaczeńcowa, Kaktusow, Kardynała 
A. Kominka, Kmicica, Kminkowa, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka, Lawendowa, Lilio-
wa, 11 Lutego, Rakowa, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Pokrzywowa, Poziom-
kowa, Przemkowska, Rópana, Royal, Rumiankowa, Skrzetuskiego, Słonecznikowa, 
Słubicka, Spółdzielcza, Stokrotkowa, Strefowa, Szprotawska, Truskawkowa, Tulipano-
wa, Wołodyjowskiego, Zawilcowa, Zgorzelecka, Żarska, Żonkilowa, Żurawinowa. 

5 

d POLKOWICE 
ulice: Aabisza, Arowarna, Chełmońskiego, Chrobrego, Chopina, Działkowa, Energety-
ków, Gdańska, Głogowska, Górna, Karłowicza, Kilińskiego, Kossaka, Leśna, Rała, 
Rłyńska, Roniuszki, Ociosowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Pocztowa, Rynek, Sienkie-
wicza, Skalników, Słowiańska, Spokojna, Szkolna, Targowa, Zachodnia, Pl. im. Hono-
rowych Dawców Krwi, Pl. Kościelny, Pl. Piastów, Pl. Wolności. 

5 

4 POLKOWICE 
ulice: Akacjowa, Aaczyńskiego, Aracka, Arzozowa, Aogusławskiego, Aukowa, Cisowa, 
Dąbrowskiego, Dębowa, Elektorska, Grabowa, Hubala, Harcerska, Jarzębinowa, Jesio-
nowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołłątaja, Kopalniana, Korczaka, Krasickiego, 
Krzywa, Kusocińskiego, Legnicka, Rałkowskiego, Ratejki, Rickiewicza, Rodrzewiowa, 
Naruszewicza, Niemcewicza, Polna, Poselska, Przemysłowa, Rejtana, Sawickiej, Piotra 
Skargi, Sosnowa, Sucharskiego, Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, Walki Rło-
dych, Wierzbowa, Wojska Polskiego,Wypykowskiego, Zubrzyckiego 
WSIE 
Aiedrzychowa, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska, Kaźmierzów, Ko-
morniki, Roskorzyn, Pieszkowice,  Sobin, Sucha Górna, Tarnówek, Trzebcz, Żelazny 
Rost, Żuków. 

6 

 
§ 3 

Tracą moc następujące uchwały: 
1) Uchwała nr XXX rL393L02 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia 

liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady 
Riejskiej w Polkowicach. 

2) Uchwała nr XrL143L04 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę  
nr XXX rL393L02 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby okrę-
gów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Riejskiej  
w Polkowicach. 

3) Uchwała nr XX rL289L05 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę  
nr XrL143L04 Rady Riejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby okręgów, 
ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Riejskiej w Polkowi-
cach. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach 
publicznych. 
 

PRZEWODN CZĄCY RADY 
 

IRENEUSZ TRACZYK 
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2551 

UCHWAŁA WADA MIEJSKIEJ WWOCŁAWIA 

z dnia 6 lipca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia mienscIwegI planu zagIspI/arIwania przes0rzennegI
/la Ibszaru w renInie sXrzyżIwania Osi InXubacni z Trasą TargIwą 
                                           we WrIcławiu 

 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.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XL L2531L05 Rady Riejskiej Wrocławia z dnia 29 września 
2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi  nku-
bacji z Trasą Targową we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Riejskiej 
Wrocławia Nr 9, poz. 252) Rada Riejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Us0alenia Ig2lne 

§ 1 

1. Riejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi  nkubacji  
z Trasą Targową we Wrocławiu, zwany dalej pla-
nem, obejmuje dz. nr 10, 11L1 i 11L2 AR 9, obręb 
Strachowice. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, a tak-
że narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 
ze względu na brak występowania takich tere-
nów; 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania nie-
ruchomości objętych planem; 

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy i infrastruktury technicznej, ze względu na 
brak takich obszarów; 

4) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji, ze względu na brak takich ob-
szarów; 

5) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych, o powierzchni sprzedaży powyżej  
2.000 m2, ze względu na brak występowania 
takich terenów; 

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych, ze względu na brak występowania ta-
kich terenów; 

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, ze względu na brak występowania takich 
pomników. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) przeznaczenie terenu – forma zagospodarowania 

lub działalności, które jako jedyne są dopuszczone 
na danym terenie; 

2) teren – częśu obszaru objętego planem wyznaczo-
na na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  
i  oznaczona symbolem. 

§ 3 

1.  ntegralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1:1000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 do 
uchwały. 

2. Stwierdzenie zgodności miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wrocław stanowi załącznik 
nr 2 do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji, 
zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem miejscowym, 

tożsama z granicą strefy ochrony konserwator-
skiej zabytków archeologicznych; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnym sposobie zagospodarowania; 

3) symbole literowe i numery określające przezna-
czenie terenów. 

6. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter 
informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia te-
renu: 
1) tereny zieleni urządzonej; 
2) ulice. 

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

R o z d z i a ł   2 

Us0alenia  /la całegI Ibszaru Ibnę0egI planem 

§ 5 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwar-

dzonych obowiązuje urządzenie zieleni; 
2) wprowadziu zieleń przyuliczną. 
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§ 6 

Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków – wprowadza się dla 
całego obszaru objętego planem strefę ochrony kon-
serwatorskiej dotyczącą zabytków archeologicznych, 
w której warunkuje się opiniowanie prac ziemnych z 
właściwymi służbami ochrony zabytków. 

§ 7 

Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenów w infra-
strukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowa-

dziu w obrębie linii rozgraniczających ulic z zastrze-
żeniem pkt 3 i 4; 

2) sieu uzbrojenia terenu należy sytuowau równolegle 
w stosunku do linii rozgraniczających ulic, z za-
strzeżeniem pkt 3; 

3) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 i 2, 
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma możli-
wości realizacji tych ustaleń; 

4) w przypadku, gdy nie ma możliwości realizacji usta-
lenia o którym mowa w pkt 1, dopuszcza się pro-
wadzenie sieci na innych obszarach; 

5) dopuszcza się urządzenia towarzyszące infrastruk-
turze technicznej. 

§ 8 

W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę wyłącznie  

z sieci wodociągowej; 
2) dopuszcza się sieu wodociągową. 

§ 9 

W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych  
i przemysłowych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem 

sieci kanalizacji ogólnospławnej; 
2) dopuszcza się sieu kanalizacji sanitarnej. 

§ 10 

W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się: 
1) dopuszcza się sieu kanalizacji deszczowej; 
2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych: 

a) niezanieczyszczonych: 
– systemem sieci kanalizacji deszczowej do od-

biorników, 
– retencjonowanie na działce. 

b) zanieczyszczonych systemem sieci kanalizacji 
deszczowej do odbiorników. 

§ 11 

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się – dopuszcza 
się sieu gazową. 

§ 12 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
1) dopuszcza się sieu elektroenergetyczną niskiego  

i średniego napięcia; 
2) lokalizacja stacji transformatorowych na terenie 

inwestora. 
§ 13 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się nastę-
pujące ustalenie: dostawa energii cieplnej w oparciu  
o zasilanie: 

1) z sieci ciepłowniczej; 
2) gazem; 
3) energią elektryczną, 
4) z odnawialnych źródeł energii. 

§ 14 

W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowią-
zują zasady określone w przepisach szczególnych i 
aktach prawa miejscowego. 

§ 15 

W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się: 
1) dopuszcza się  podziemną sieu telekomunikacyjną; 
2) zakazuje się sytuowania urządzeń radiokomunika-

cyjnych w formie słupów, wież i masztów. 

R o z d z i a ł   3 

Us0alenia /la 0eren2w 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1.ZP, ustala się następujące przeznaczenie –
tereny zieleni urządzonej. 

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące kształtowania za-
budowy – zakaz wznoszenia budynków. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospo-
darowania terenu:  
1) obowiązek zlokalizowania szpaleru drzew wzdłuż 

ulic; 
2) obowiązek urządzenia alejek i ścieżek pieszych; 
3) dopuszcza się lokalizację obiektów typu: place 

zabaw, zespoły boisk terenowych do gier np. 
takich jak: siatkówka, koszykówka, tenis, piłka 
ręczna, badminton. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące obsługi komunika-
cyjnej – dojazd od terenu ulicy 1.KD-Z. 

§ 17 

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

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu: 
1) szerokośu w liniach rozgraniczających jak na ry-

sunku planu, 
2) zagospodarowanie terenu elementami pasa dro-

gowego w zależności od potrzeb i lokalnych 
uwarunkowań. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację lokalnego celu publicznego. 

R o z d z i a ł   4 

Us0alenia XIńcIwe 

§ 18 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala się wysokośu stawki procento-
wej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 
30%. 
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§ 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. 
 

PRZEWODN CZĄCY 
RADY R EPSK EP 

 
GRZEGORZ STOPIŃKI 

 
 
 
 

ZałączniX nr 1 /I uchwały Wa/y 
MiensXien WrIcławia z /nia n lipca 
2hhn r. (pIz. 2551) 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 161 –  17095  – Poz. 2551 

ZałączniX nr 2 /I uchwały Wa/y 
MiensXien WrIcławia z /nia n lipca 
2hhn r. (pIz. 2551) 

 
 
 

S0wier/zenie zgI/nIści planu z us0aleniami S0u/ium uwarunXIwań 
i XierunX2w zagIspI/arIwania przes0rzennegI Gminy WrIcław 

 
 

Stwierdza się zgodnośu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru w rejonie skrzyżowania Osi  nkubacji z Trasą Targową we Wrocławiu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław przyjętego 
uchwałą nr XLr   L680L98 Rady Riejskiej Wrocławia z dnia 30 stycznia 1998 r. i zmienionego 
uchwałą nr XXXrL1126L01 Rady Riejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2001 r. (Biuletyn Urzędowy 
Rady Riejskiej Wrocławia Nr 1, poz. 15 z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZałączniX nr 3 /I uchwały Wa/y 
MiensXien WrIcławia z /nia n lipca 
2hhn r. (pIz. 2551) 

 
 
 

WIzs0rzygnięcie I spIsIbie rIzpa0rzenia uwag /I prIneX0u planu 
 
 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w rejonie skrzyżowania Osi  nkubacji z Trasą Targową we Wrocławiu do publicznego 
wglądu (w terminie od 19 kwietnia 2006 r. do 22 maja 2006 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia 
zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej nie wniosły uwag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZałączniX nr 4 /I uchwały Wa/y 
MiensXien WrIcławia z /nia n lipca 
2hhn r. (pIz. 2551) 

 
 
 

WIzs0rzygnięcie I spIsIbie realizacni zapisanych w planie inwes0ycni 
z zaXresu infras0ruX0ury 0echnicznen, X02re należą /I za/ań własnych gminy Iraz zasa/ach 

ich finansIwania, zgI/nie z przepisami I finansach publicznych 
 
 

 nwestycje 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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2552 

UCHWAŁA WADA MIASTA I GMINA PWUSICE 

z dnia 21 czerwca 2006 r. 

w sprawie szczeg2łIwych zasa/ i 0rybu umarzania, I/raczania i rIzXła/ania 
na ra0y należnIści pieniężnych Gminy Prusice Iraz nen ne/nIs0eX Irganizacyn-
nych, /I X02rych nie s0Isune się przepis2w us0awy – Or/ynacna pI/a0XIwa, 

Iraz wsXazania Irgan2w /I 0egI uprawniInych 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 
pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Riasta 
i gminy Prusice uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, od-
raczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płat-
ności na rzecz gminy Prusice i jej jednostek organiza-
cyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 roku – Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej 
„należnościami” wobec osób fizycznych, osób praw-
nych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadają-
cych osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnika-
mi”. 

§ 2 

1. Należnośu może byu umorzona w całości lub w 
części, jeżeli: 
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego 

postępowania likwidacyjnego lub upadłościowe-
go, 

2) nie można ustaliu dłużnika lub dłużnik zmarł nie 
pozostawiając spadkobierców, 

3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłuż-
nika, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-
stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności, 

5) przemawiają za tym uzasadnione względy spo-
łeczne i gospodarcze. 

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych 
w ust. 1 pkt 3 może nastąpiu na wniosek dłużnika, 
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 
również z inicjatywy wierzyciela. 

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności 
musi byu poprzedzona postępowaniem wyjaśniają-
cym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek 
umorzenia wymienionych w ust. 1. 

4. Peżeli umorzenie dotyczy części należności, w de-
cyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się ter-
min zapłaty pozostałej części należności. W razie 
niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa 
podlega uchyleniu. 

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidar-
nie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpiu, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione 
w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników. 

§ 3 

1. Do umarzania należności uprawniony jest: 
1) Burmistrz Riasta i gminy Prusice, jeżeli kwota 

należności nie przekracza jednorazowo 1000 zł 
włącznie, 

2) Burmistrz Riasta i gminy Prusice po uzyskaniu 
zgody Rady Riasta i gminy Prusice, jeżeli kwota 
należności przekracza 1000 zł. 

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, 
rozumie się należnośu główną wraz z odsetkami 
ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek 
umownych należnośu główną wraz z odsetkami 
umownymi – ustalane na dzień wydania decyzji lub 
zawarcia porozumienia.  

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające 
z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. 

§ 4 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi Burmistrz Riasta i gminy 
Prusice działając na zasadach określonych w § 3, 
na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczau 
terminy zapłaty całości lub części należności lub 
rozłożyu płatnośu całości lub części należności na 
raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od 
dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyu 
dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną 
wnioskodawcy.  

2. Od należności głównej o charakterze administracyj-
nym, której termin zapłaty odroczono lub które roz-
łożono na raty, pobiera się 50% należnych odsetek 
ustawowych za zwłokę, liczonych za okres od dnia 
złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.  

3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cy-
wilnoprawnych, których termin zapłaty odroczono 
lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za 
zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek 
umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia 
50% odsetek ustawowych liczonych od dnia złoże-
nia wniosku do dnia zastosowania ulgi.  

4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odro-
czenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są  
w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg 
naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od 
dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużniko-
wi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozu-
mienia.  
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5. Peżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości należności, której termin płatności odro-
czono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalo-
nych rat, należnośu pozostała do zapłaty staje się 
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami usta-
wowymi lub umownymi.  

§ 5 

Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich 
spłacaniu, o których mowa w § 4, następuje: 
1) w odniesieniu do należności o charakterze admini-

stracyjnym w drodze decyzji administracyjnej, 
2) w odniesieniu do należności wynikających ze sto-

sunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia, 
3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2  

w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

§ 6 

Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności 
przez przedsiębiorców stosuje się dodatkowo przepisy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
Nr 123, poz. 1291). 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Riasta  
i gminy Prusice. 

§ 8 

Zobowiązuje się Burmistrz Riasta i gminy Prusice do 
informowania Rady Riasta i gminy Prusice o podję-
tych decyzjach umorzenia należności w sprawozda-
niach z działalności Burmistrza sporządzanych za rok 
poprzedni do dnia 31 marca każdego roku budżetowe-
go. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

 
 

PRZEWODN CZĄCY 
RADY R ASTA   gR NY 

 
MARIUSZ KIEPUL 

 

 
 

2553 

UCHWAŁA WADA GMINA ŚWIWTA KATAWZANA  

z dnia 22 czerwca 2006 r. 

zmienianąca uchwałę w sprawie pI/ziału Gminy Świę0a Ka0arzyna na IXręgi 
wybIrcze, us0alenia ich numer2w i granic Iraz liczby ra/nych wybieranych 

w IXręgu wybIrczym 

 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, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760, 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) Rada gminy Święta Katarzyna 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLr  L410L02 Rady gminy Święta Kata-
rzyna z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podzia-
łu gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, usta-
lenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybie-
ranych w okręgu wyborczym wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1) w załączniku do uchwały do okręgu nr 1 przyłącza 

się sołectwo Oukaszowice; 
2) w załączniku do uchwały okręgi nr 2, 3 i 4 łączy się 

w jeden okręg o numerze 2. granice okręgu stano-
wią sołectwa Sulimów, Ozorzyce, Bogusławice, 
groblice, Zębice, grodziszów, Sulęcin-Szostako-
wice, Kotowice. Liczba wybieranych radnych  
w nowo powstałym okręgu wynosi 2. 

3) w załączniku do uchwały okręg nr 5 przyjmuje nu-
mer 3; 

4) w załączniku do uchwały okręg nr 6 przyjmuje nu-
mer 4; 

5) w załączniku do uchwały okręg nr 7 przyjmuje nr 5. 
Liczba wybieranych w nim radnych wynosi 3. 

§ 2 

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

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy 
Święta Katarzyna. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 
 
 
 
 

PRZEWODN CZĄCA RADY 
 

BARBARA KOSTERSKA 
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ZałączniX /I uchwały Wa/y Gminy 
Świę0a Ka0arzyna z /nia 22 czerwca 
2hhn r. (pIz. 2553) 

 
 

Numer okręgu wy-
borczego 

Granica okręgu Liczba radnych  
w okręgu 

1 Święta Katarzyna, Zacharzyce, Łukaszowice 2 

2 
Aogusławice, Groblice, Grodziszów, Kotowice, Ozorzyce,  
Sulęcin-Szostakowice, Sulimów, Zębice 

2 

d Siechnice 5 
4 Radwanice, Rokry Dwór, Trestno-Alizanowice d 
5 Aiestrzyków-Radomierzyce, Iwiny, Smardzów, Żerniki Wrocławskie d 
  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 

UCHWAŁA WADA GMINA DŁUGOŁWKA 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie przynęcia prIce/ury XInsul0acni spIłecznych w sprawie  
wybranych zaga/nień 

 Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada gminy Dłu-
gołęka uchwala, co następuje: 

 
 
Przyjmuje się do realizacji zasady przeprowadzania 
konsultacji społecznych w sprawie wybranych zagad-
nień, o następującym brzmieniu: 

§ 1 

Procedurę konsultacji społecznych ustala Zespół, po-
wołany Zarządzeniem Wójta gminy Długołęka  
nr 117L2006 w sprawie realizacji zadania „Opracowa-
nie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsul-
tacji społecznych”, wykonywanego w ramach Akcji 
„Przejrzysta Polska”. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.  .0911-16L378L06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośu § 1). 

§ 2 

Przedmiotem konsultacji społecznych będą: roczny 
budżet gminy oraz Plan Rozwoju Lokalnego. 

§ 3 

Na bieżąco będą przyjmowane wnioski mieszkańców, 
instytucji oraz podmiotów gospodarczych z terenu 
gminy. Ustala się, że wnioski dotyczące budżetu  
będą przyjmowane do 15 września roku poprzedzają-
cego rok budżetowy, natomiast wnioski dotyczące 
Planu Rozwoju Lokalnego będą przyjmowane do  
31 października każdego roku. Wnioski są przyjmowa-

ne w Punkcie  nformacyjnym Urzędu gminy w Długo-
łęce oraz w formie elektronicznej na adres: 
gmina@gmina.dlugoleka.pl.  

§ 4 

Wnioski do budżetu będą rozpatrywane na sesji budże-
towej, zgodnie z harmonogramem sesji na dany rok. 
Wnioski do Planu Rozwoju Lokalnego będą uwzględ-
niane przy dokonywaniu aktualizacji dokumentu w  r 
kwartale każdego roku. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy. 

§ 6 

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

 
PRZEWODN CZĄCY 

RADY gR NY 
 

JAN FEDYK 
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2555 

UCHWAŁA WADA GMINA DŁUGOŁWKA 

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia mienscIwegI planu zagIspI/arIwania przes0rzennegI 
/la Ibrębu wsi DIbrIsz2w 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 2 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do 
uchwały nr XL XL453L2002 Rady gminy Długołęka z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu wsi Dobroszów, Rada gminy Długołęka 
uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z   A O    

PWZEPISA OGÓLNE 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi Dobroszów w gminie Dłu-
gołęka – zwany dalej RPZP DOBROSZÓW, którego 
obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenów zostają wyra-
żone w postaci: 
1) rysunku planu w skali 1:5000 stanowiącego za-

łącznik graficzny do niniejszej uchwały obowiązują-
cego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, 
przeznaczenia terenów, linii rozgraniczających tere-
ny o różnych funkcjach, w tym linii rozgraniczają-
cych tereny komunikacji, granicy obszaru zorgani-
zowanej działalności inwestycyjnej, granicy obszaru 
zorganizowanej działalności inwestycyjnej, granic 
stref ochrony konserwatorskiej, orientacyjnej lokali-
zacji stanowisk archeologicznych, orientacyjnej lo-
kalizacji drzew pomnikowych, granicy projektowa-
nego obszaru chronionego krajobrazu, granic stref 
od gazociągu wysokiego ciśnienia, granic stref bez-
pieczeństwa od linii elektroenergetycznych 110 kr 
i 400 kr, planowanych elektroenergetycznych linii 
średniego napięcia oraz granic stref uciążliwości od 
planowanej drogi ekspresowej; 

2) zasad zagospodarowania terenów określonych  
w rozdziale    niniejszej uchwały; 

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

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

§ 2 

 lekrou w dalszych przepisach niniejszej uchwały mo-
wa o:  
1) planie – należy przez to rozumieu MPZP 

DOEWOSZÓW, o którym mowa w § 1 uchwały; 
2) rysunXu planu – należy przez to rozumieu rysunek 

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

3) 0erenie – należy przez to rozumieu obszar ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznacze-
niami graficznymi określonymi w legendzie; 

4) pIwierzchni zabu/Iwy – należy przez to rozumieu 
powierzchnię pod budynkami wraz ze wszystkimi 
powierzchniami utwardzonymi nieprzepuszczający-
mi wód opadowych; 

5) bu/ynXach i IbieX0ach pImIcniczych – należy 
przez to rozumieu garaże oraz budynki gospodar-
cze; 

6) inwes0ycnach uciążliwych – należy przez to rozu-
mieu inwestycje zaliczone do przedsięwzięu mogą-
cych znacząco oddziaływau na środowisko w ro-
zumieniu stosownych przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. 

R O Z D Z   A O     

ZASADA ZAGOSPODAWOWANIA TEWENÓW 

§ 3 

Zasa/y Ig2lne 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
następującymi symbolami identyfikacyjnymi: 

1) RN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz zabudowy zagrodowej, 

2) USR – tereny usług sportu i rekreacji, 
3) UZ – tereny usług zdrowia, 
4) UO – tereny usług oświaty i wychowania, 
5) EE – tereny urządzeń infrastruktury technicznej 

związanych z zaopatrzeniem w energię elek-
tryczną, 

6) ZP – tereny zieleni parkowej, 
7) ZN – tereny zieleni nieurządzonej na gruntach 

rolnych, 
8) RP – tereny gruntów rolnych, 
9) RPLKS – tereny gruntów rolnych – rezerwa te-

renu dla potrzeb realizacji planowanej drogi kla-
sy „S” – ekspresowej, 

10) RL – tereny lasów i gruntów leśnych oraz ob-
szarów do zalesienia, 

11) WS – tereny wód otwartych stojących, 
12) WP – tereny wód otwartych płynących, 
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13) W – tereny ważniejszych rowów melioracyj-
nych, 

14) KZ, KL, KD, KPP, KDg – tereny komunikacji 
drogowej. 

2. W granicach planu obowiązują następujące ustale-
nia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania te-
renów:  

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

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

3) Obowiązują strefy bezpieczeństwa od napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych stano-
wiące proponowany obszar ograniczonego 
użytkowania: 
a) od napowietrznej linii elektroenergetycznej 

400 kr, o szerokości 90,0 m (granice  
w odległości 45,0 m od osi linii w obu kie-
runkach), 

b) od napowietrznej linii elektroenergetycznej 
110 kr, o szerokości 30,0 m (granice  
w odległości 15,0 m od osi linii w obu kie-
runkach); 

4) Do czasu skablowania napowietrznych linii 
elektroenergetycznych średniego napięcia 
obowiązuje wolna od zabudowy strefa bezpie-
czeństwa o szerokości 10,0 m (tj. 5,0 m od 
osi linii w obu kierunkach), stanowiąca propo-
nowany obszar ograniczonego użytkowania; 

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

6) Obowiązują strefy od gazociągu przesyłowego 
wysokiego ciśnienia DN 500, PN 8,4 RPa: 
a) strefa kontrolowana o szerokości 8,0 m  

(t.j. 4,0 m od osi gazociągu), 
b) strefa ochronna o szerokości 30,0 m  

(t.j. 15,0 m od osi gazociągu); 
7) Strefa kontrolowana od gazociągu wLc stanowi 

obszar, w granicach którego operator sieci 
uprawniony jest do zapobiegania działalności 
mogącej mieu negatywny wpływ na trwałośu i 
prawidłową eksploatacje gazociągu; 

8) W granicach strefy kontrolowanej od gazocią-
gu wLc ustala się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojaz-

du oraz przemieszczania się wzdłuż gazo-
ciągu, 

c) zakaz sadzenia drzew i krzewów, 
d) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-

groziu trwałości gazociągu podczas jego 
eksploatacji; 

9) W granicach strefy ochronnej od gazociągu 
wLc ustala się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,  
b) możliwośu lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej po uzgodnieniu i na warunkach 
określonych przez zarządcę gazociągu, 

c) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
groziu trwałości gazociągu podczas jego 
eksploatacji; 

10) Ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą 
gazociągu lokalizacji obiektów w granicach 
stref ochronnych gazociągu, przed wydaniem 
pozwolenia na budowę; 

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

12) Odprowadzenie wód opadowych do rowów 
melioracyjnych oraz wszelkie kolizje z urządze-
niami wodno-melioracyjnymi, wymagają uzy-
skania zgody ich właścicieli; 

13) Na etapie realizacji oraz modernizacji dróg, ulic 
i ciągów pieszo-jezdnych, w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach związanych z wystą-
pieniem przeszkód terenowych, za zgodą za-
rządcy drogi, dopuszcza się przesunięcie linii 
rozgraniczających terenów komunikacji drogo-
wej maksymalnie o 5,0 m, z zachowaniem sze-
rokości w liniach rozgraniczających ustalonych 
w § 5 niniejszej uchwały; 

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

15) Za godne z planem uznaje się przekształcanie 
wewnętrznej komunikacji drogowej w pu-
bliczną komunikację drogową; 

16) Nowe dojazdy powstałe na skutek podziału te-
renów na działki budowlane nie mogą byu węż-
sze niż 5,0 m; 

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

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

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

dojazdowych, 
ale nie mniejszej niż 4,0 m od linii rozgranicza-
jących tereny komunikacji; 

18) Dla nowych budynków oraz rozbudowywanych 
części budynków istniejących położonych  
w obrębie obszarów niezainwestowanych 
(otwartych) obowiązują nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości: 
a) min. 23,5 m od osi jezdni dróg klasy „Z” – 

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

lokalnych; 
19) W oznaczonej na rysunku planu strefie uciążli-

wości planowanej drogi klasy „S” – ekspreso-
wej, (granice strefy w odległości 200 m od linii 
rozgraniczającej teren RPLKS), wyklucza się lo-
kalizację wszelkiej zabudowy; 

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

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

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

i ulicami klasy „L” i „D”; 
22)  nwestor winien zapewniu niezbędną ilośu 

miejsc postojowych na terenie własnym; 
23) Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie 

oraz przekształcenie w kanalizację deszczową 
rowów znajdujących się w liniach rozgranicza-
jących dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych (po 
uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia od za-
rządcy cieku); 

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

25) Za zgodne z planem uznaje się przesunięcie 
(maksymalnie o 10,0 m) linii rozgraniczającej 
pomiędzy terenami zainwestowania wsi (RN)  
a terenami gruntów rolnych (RP) wyłącznie  
w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych 
koniecznością lokalizacji obiektu budowlanego, 
którego rozmiary uzasadniają taką potrzebę; 

26) Określone w § 4 uchwały ustalenia dotyczące 
kąta nachylenia połaci dachowych odnoszą się 
do głównych połaci dachowych w nowych bu-
dynkach oraz rozbudowywanych częściach 
budynków istniejących i obowiązują na co naj-
mniej 60% powierzchni rzutu całego budynku 
w obrysie ścian zewnętrznych. Pozostałe 40% 
powierzchni rzutu budynku może byu przekryte 
w inny sposób, bez zachowania określonego 
kąta nachylenia. Ustalenia dotyczące kąta na-
chylenia połaci dachowych nie dotyczą rów-
nież budynków pomocniczych oraz rozbudo-
wywanych części istniejących budynków o ką-
tach nachylenia dachów niezgodnych z okre-
ślonymi w uchwale; 

27) Za zgodne z planem uznaje się prowadzenie 
działalności w zakresie agroturystyki na tere-
nach zabudowy związanych z działalnością rol-
niczą (z wyłączeniem terenu RP 2); 

28) Za zgodne z planem uznaje się zalesienie grun-
tów rolnych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RP; 

29) Za zgodne z planem uznaje się przeznaczenie 
gruntów rolnych dla celów związanych z pro-
wadzeniem produkcji rybackiej. 

§ 4 

Przeznaczenie 0eren2w, lIXalne warunXi, zasa/y  
i s0an/ar/y Xsz0ał0Iwania zabu/Iwy  

i urzą/zania 0erenu 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 

1) wunkcja wiodąca terenu: zabu/Iwa mieszXaniI-
wa ne/nIrI/zinna Iraz zabu/Iwa zagrI/Iwa;  

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej, 
b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wyklu-

czeniem lokalizacji nowych obiektów hodow-
lanych o obsadzie powyżej 4 DPP (duże jed-
nostki przeliczeniowe), 

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

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej, 
b) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, do dwóch mieszkań w jednym bu-
dynku, 

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

d) lokalizację usług nieuciążliwych, do 30% po-
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 
lub do 100 m2 powierzchni całkowitej obiektu 
wolno stojącego, 

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

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

b) dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycz-
nych połaciach (kąt nachylenia 35º–45º), kry-
te dachówką ceramiczną lub innym materia-
łem imitującym dachówkę, nie dotyczy obiek-
tów istniejących i ich przebudowy i moderni-
zacji, 

c) wysokośu nowych budynków maksymalnie 
dwie kondygnacje nadziemne nie licząc piw-
nic, w tym jedna jako poddasze użytkowe, 
jednak nie więcej niż 10,0 m liczone od natu-
ralnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu, 
nie dotyczy obiektów istniejących i ich prze-
budowy oraz modernizacji, 

d) powierzchnia zabudowy budynkiem miesz-
kalnym nie powinna przekraczau 30% po-
wierzchni działki, w wypadku prowadzenia 
działalności usługowej 50%; 

e) w określonym na rysunku planu proponowa-
nym obszarze ograniczonego użytkowania,  
w odległości 45 m od istniejącej napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej 400 kr, obo-
wiązują ustalenia określone w § 11 ust. 8 
uchwały,  

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlane: 
przy wydzielaniu nowych działek budowlanych 
docelowa powierzchnia działki mieszkaniowej 
powstałej na skutek podziału = min. 900 m2. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem USW, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: usługi spIr0u i reXre-

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

a) wykorzystywanie terenów do celów sportu  
i rekreacji, 

b) lokalizację obiektów i urządzeń sportowych  
i rekreacyjnych; 
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3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) lokalizację towarzyszących obiektów usługo-

wych i pomocniczych,  
b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej, 
c) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenów: wyso-
kośu obiektów maksymalnie 1 kondygnacja, jed-
nak nie więcej niż 6,0 m. 

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem UZ, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: usługi z/rIwia i IpieXi 

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

lokalizację obiektów usług zdrowia oraz sportu i 
rekreacji – ośrodek rehabilitacji; 

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

dzinnej, wolno stojącej, wyłącznie jako towa-
rzyszącej dla obsługi ośrodka rehabilitacyjne-
go; 

b) lokalizację towarzyszących obiektów pomoc-
niczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej; 

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

a) maksymalna powierzchnia zabudowy miesz-
kaniowej nie może przekroczyu 10% po-
wierzchni terenu, 

b) architektura obiektów winna nawiązywau 
skalą i charakterem do otaczającego krajo-
brazu, 

c) wymagane jest opracowanie kompleksowego 
projektu dla całej inwestycji, 

d) dopuszcza się realizację inwestycji etapami, 
etap mieszkaniowy dopuszczalny jako ostat-
ni. 

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem UO, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenów: usługi Iświa0y i wy-

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

lokalizację obiektów usług związanych z oświatą 
i wychowaniem; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  
a) lokalizację innych obiektów usług publicz-

nych, 
b) lokalizację towarzyszących obiektów pomoc-

niczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

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

a) architektura obiektów pomocniczych winna 
nawiązywau skalą i charakterem do histo-
rycznej zabudowy oraz otaczającego krajo-
brazu. 

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem EE, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: urzą/zenia infras0ruX0u-

ry 0echnicznen związane z zaIpa0rzeniem  
w energię eleX0ryczną (lIXalizacna Irien0acynna); 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizacją urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej związanych z zaopatrzeniem  
w energię elektryczną, 

b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 
6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZP, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: zieleń parXIwa; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą uznaje się: lokali-

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

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

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZN, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: zieleń nieurzą/zIna na 

grun0ach rIlnych; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

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

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

i rekreacji, 
b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, 
c) przekształcenie w zieleń urządzoną – park 

wiejski. 
8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem WP 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: grun0y rIlne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

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

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

nych urządzeń mających na celu skuteczne 
odprowadzenie wód opadowych, 

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

czaniem ścieków. 
9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem WP 2, dla którego obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: grun0y rIlne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

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

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

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

nych urządzeń mających na celu skuteczne 
odprowadzenie wód opadowych, 

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

czaniem ścieków. 
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10. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem WP 3, dla którego obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: grun0y rIlne; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 

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

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 
a) lokalizację zabudowy zagrodowej, 
b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-

czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: 
a) nowa zabudowa powinna nawiązywau for-

mą i gabarytami do historycznej zabudowy 
wsi, 

b) dachy strome o symetrycznych połaciach 
(kąt nachylenia 38º–45º), kryte dachówką 
ceramiczną, 

c) wysokośu nowych budynków mieszkalnych 
maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne 
nie licząc piwnic, w tym jedna jako podda-
sze użytkowe, jednak nie więcej niż 10,0 m 
liczone od naturalnej powierzchni gruntu do 
kalenicy dachu, 

d) powierzchnia zabudowy nie powinna prze-
kraczau 30% powierzchni działki, 

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem WPaKS, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: grun0y rIlne – rezer-

wa 0erenu /la pI0rzeb realizacni planIwanen 
/rIgi Xlasy „S” – eXspresIwen; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: 
wykorzystywanie terenu do celów związanych 
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
wszelkiej zabudowy;  

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto lokali-
zację sieci infrastruktury technicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-
kośu pasa terenu przeznaczonego na rezerwę – 
70 m. 

12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem WL, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: lasy, grun0y leśne  

i Ibszary /I zalesienia; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenów dla celów pro-
wadzenia gospodarki leśnej, 

b) lokalizację obiektów związanych z prowa-
dzeniem gospodarki leśnej, 

c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 
13. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem WS, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: wI/y I0war0e s0Iną-

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

zachowanie istniejących zbiorników wodnych; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:  

a) wykorzystywanie terenu do celów rekre-
acyjnych,  

b) lokalizację urządzeń służących regulacji cie-
ków oraz związanych z ochroną przeciw-
powodziową, 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: w przy-
padku wykorzystywania terenu do celów re-
kreacyjnych należy zapewniu niezbędną ilośu 
miejsc parkingowych. 

14. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem WP, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: wI/y I0war0e płyną-

ce; 
2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 

a) przekraczania cieków sieciami infrastruktury 
technicznej oraz drogowej,  

b) lokalizację urządzeń służących regulacji cie-
ków oraz związanych z ochroną przeciw-
powodziową. 

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem W, dla których obowiązują następujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) wunkcja wiodąca terenu: ważniensze rIwy me-

liIracynne; 
2) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: 

a) przekraczania rowów sieciami infrastruktury 
technicznej oraz drogowej,  

b) lokalizację urządzeń służących regulacji cie-
ków, 

c) przekrywanie rowów za zgodą i na warun-
kach określonych przez Zarządcę. 

§ 5 

Przeznaczenie Iraz zasa/y i s0an/ar/y urzą/zania  
0eren2w XImuniXacni 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KZ 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) wunkcja wiodąca terenu: XImuniXacna /rIgIwa 

– /rIga Xl. „Z” – zbiIrcza (pIza Ibszarami za-
inwes0Iwanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokośu 
dróg w liniach rozgraniczających min. 20 m. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KZ 2, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) wunkcja wiodąca terenu: XImuniXacna /rIgIwa 

– ulica Xl. „Z” – zbiIrcza (w Ibszarach zainwe-
s0Iwanych); 

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

min. 20 m, 
b) szerokośu jezdni zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa 
c) obowiązuje lokalizacja co najmniej jedno-

stronnego chodnika. 
3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KL 1, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) wunkcja wiodąca terenu: publiczna XImuniXacna 

/rIgIwa – /rIga Xl. „L” – lIXalna (pIza Ibsza-
rami zainwes0Iwanymi); 

2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokośu 
drogi w liniach rozgraniczających min. 15 m. 
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4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KL 2, dla którego obowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) wunkcja wiodąca terenu: publiczna XImuniXacna 

/rIgIwa – ulica Xl. „L” – lIXalna (w Ibszarach 
zainwes0Iwanych); 

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

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

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

symbolem KD, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) wunkcja wiodąca terenu: publiczna XImuniXacna 

/rIgIwa – ulica Xl. „D” /Inaz/Iwa (w Ibsza-
rach zainwes0Iwanych); 

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

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

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

symbolem KPJ, dla których obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) wunkcja wiodąca terenu: wewnę0rzna XImuniXa-

cna /rIgIwa – ciąg pieszI-nez/ny; 
2) Zasady i standardy urządzania terenu: szerokośu 

ciągów w liniach rozgraniczających nie mniej niż 
5 m. 

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDG, dla których obowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) wunkcja wiodąca terenu: wewnę0rzna XImuniXa-

cna /rIgIwa – /rIga gIspI/arcza; 
2) Zasady i standardy urządzania terenu: 

a) szerokośu drogi w liniach rozgraniczających 
min. 6 m, 

b) dopuszcza się drogę dla ruchu przemiennego 
z zatokami postojowymi. 

§ 6 

TymczasIwe spIsIby zagIspI/arIwania  
i uży0XIwania 0eren2w 

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy 
sposób zagospodarowania i użytkowania terenów 
zgodny z dotychczasowym. 

§ 7 

Tereny przeznaczIne /I realizacni cel2w publicznych  
i za/ań własnych gminy 

Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych 
oraz zadań własnych gminy uznaje się: 
1) Tereny usług sportu i rekreacji – oznaczone na ry-

sunku planu symbolem USR; 
2) Tereny usług oświaty i wychowania – oznaczone 

na rysunku planu symbolem UO; 
3) Tereny urządzeń infrastruktury technicznej – ozna-

czone na rysunku planu symbolem EE; 
4) Tereny zieleni parkowej – oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZP; 
5) Tereny gruntów rolnych – rezerwa dla potrzeb re-

alizacji planowanej drogi ekspresowej – oznaczone 
na rysunku planu symbolami: RPLKS; 

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

§ 8 

Obszary zIrganizIwanen /ziałalnIści inwes0ycynnen, 
rehabili0acni is0nienącen zabu/Iwy i infras0ruX0ury 0ech-
nicznen Iraz przeXsz0ałceń Ibszar2w z/egra/Iwanych 

1. Na rysunku planu wyznaczono obszary zorganizo-
wanej działalności inwestycyjnej polegającej na: 
1) kompleksowym uzbrojeniu przez inwestora całe-

go obszaru poprzedzającym inwestowanie co 
najmniej w: energię elektryczną, wodę i kanali-
zację; 

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

2. W obszarze objętym planem nie występują obszary 
zdegradowane wymagające przekształceń oraz ob-
szary wymagające rehabilitacji istniejącej zabudowy 
lub infrastruktury technicznej. 

R O Z D Z   A O      

ZASADA OESŁUGI W ZAKWESIE INFWASTWUKTUWA 
TECHNICZNEJ 

§ 9 

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

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

3. Urządzenia techniczne, dla których nie przewidzia-
no wydzielonych terenów, i które nie będą mogły 
byu realizowane w liniach rozgraniczających tere-
nów komunikacji, mogą byu realizowane w grani-
cach terenów publicznych oraz w granicach wła-
sności prywatnych za zgodą ich właścicieli. 

4. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego, do 
czasu realizacji wodociągu dopuszcza się zaopa-
trzenie z ujęu indywidualnych. Dla potrzeb związa-
nych z aktywnością gospodarczą dopuszcza się 
nowe ujęcia indywidualne. 

5. Energia elektryczna zgodnie z warunkami określo-
nymi przez Zakład Energetyczny. W granicach ob-
szaru objętego planem dopuszcza się lokalizację 
stacji transformatorowych. 

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

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

8. W przypadku kolizji istniejących linii napowietrz-
nych z planowana zabudową należy zaprojektowau 
ich przebudowę na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci. 

9. Ogrzewanie paliwem z niską zawartością zanie-
czyszczeń – gaz, olej opałowy, energię elektryczną 
i inne paliwa uważane za ekologiczne. 
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10. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych  
i poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpadów 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizo-
wany wywóz na gminne wysypisko odpadów 
komunalnych. 

11. gospodarkę odpadami niebezpiecznymi należy 
prowadziu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

12. Odprowadzenie wód opadowych: do studni chłon-
nej na własnej działce, poprzez rozprowadzenie 
drenażem lub poprzez wykorzystanie istniejących 
rowów odwadniających.  

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

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

§ 10 

Tereny, na X02rych przewi/une się s0IsIwanie  
sys0em2w in/ywi/ualnych lub grupIwych  

Iczyszczania ścieX2w 

1. Dla całego terenu w granicach opracowania doce-
lowo przewiduje się system odprowadzenia ście-
ków do zbiorczej kanalizacji zakończonej oczysz-
czalnią ścieków.  

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej do-
puszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wy-
wóz nieczystości do oczyszczalni ścieków. 

3. Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wyso-
kosprawne oczyszczalnie ścieków. 

R O Z D Z   A O   r 

ZASADA OCHWONA ŚWODOWISKA 

§ 11 

Szczeg2lne warunXi zagIspI/arIwania 0erenu wyniXa-
nące z pI0rzeb IchrIny śrI/IwisXa przyrI/niczegI, 
IchrIny grun02w rIlnych i leśnych, prawi/łIwegI 
gIspI/arIwania zasIbami przyrI/y Iraz zasa/y zagI-
spI/arIwania 0eren2w i IbieX02w pI/leganących  
                                 IchrInie 

1. Wszelkie uciążliwości związane z działalnością 
usługową oraz związane z dopuszczeniem działal-
ności usługowej w budynkach mieszkalnych nie 
mogą przekraczau dopuszczalnych norm dla zabu-
dowy mieszkaniowej i granicy działek, na których 
są zlokalizowane. 

2. W granicach obszaru objętego planem wyklucza 
się możliwośu wprowadzania do wód powierzch-
niowych oraz gleby nieoczyszczonych ścieków 
bytowych. 

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

4. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi powinny byu utwar-
dzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny 
byu przed odprowadzeniem oczyszczone. 

5. Podbudowę nawierzchni planowanej drogi kl. „S” 
należy uszczelniu oraz zapewniu zorganizowany 
sposób odprowadzenia wód opadowych z tej na-
wierzchni z uwzględnieniem obowiązku neutrali-
zowania substancji ropopochodnych lub chemicz-
nych przed odprowadzaniem tych wód do odbior-
nika. 

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

7. Lokalizację masztów telefonii bezprzewodowej 
dopuszcza się wyłącznie w terenach RP 1 i RP 2, 
poza granicami projektowanego obszaru chronio-
nego krajobrazu, w odległości nie mniejszej niż 
200 m od granicy terenów RN. 

8. Określone na rysunku planu strefy bezpieczeń-
stwa od napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych 110 kr i 400 kr stanowią proponowany 
obszar ograniczonego użytkowania, w granicach, 
którego w terenach inwestycyjnych (RN) obowią-
zują następujące ustalenia: 
1) wyklucza się rozbudowę istniejących oraz loka-

lizację nowych budynków przeznaczonych na 
pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin, 

2) po uzgodnieniu z właścicielem przedmiotowej 
linii dopuszcza się lokalizację obiektów związa-
nych z działalnością gospodarczą i innych bu-
dynków pomocniczych, w których pobyt ludzi 
nie przekracza 8 godz., przy spełnieniu wszyst-
kich wymagań wynikających z przepisów 
szczególnych oraz norm. 

9. Na rysunku planu oznaczono obszary i obiekty 
cenne przyrodniczo: 
1) granice projektowanego obszaru chronionego 

krajobrazu „Dolina rzeki Dobrej”, 
2) orientacyjne lokalizacje drzew pomnikowych. 

10. Ustala się bezwzględną ochronę: drzew pomni-
kowych na obszarze ich występowania. 

11. Wydanie decyzji w sprawie planowanego przed-
sięwzięcia mogącego znacząco oddziaływau na 
środowisko wymaga, stosownie do obowiązują-
cych przepisów prawnych, przeprowadzenia po-
stępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. 

§ 12 

Szczeg2lne zasa/y zagIspI/arIwania 0erenu  
wyniXanące z pI0rzeb IchrIny śrI/IwisXa Xul0urIwegI 

1. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej: 
1) Strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej; 
2) Strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego; 
3) Strefę „OW” obserwacji archeologicznej. 
4) Strefę ochrony widoku – oś widokowa; 

2. W określonej na rysunku planu strefie „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, obejmującej określone  
w ust. 5 pkt 1 uchwały, stanowisko archeologicz-
ne, obowiązują następujące ustalenia: 
1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w granicach 

strefy oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie wy-
magają uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, 

2) Ewentualne prace ziemne mogą byu wykonywa-
ne po przeprowadzeniu ratowniczych badań ar-
cheologicznych za zezwoleniem konserwator-
skim na prace archeologiczne i wykopaliskowe 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, 

3)  nwestor finansuje ratownicze badania archeolo-
giczne; 

3. W określonej na rysunku planu strefie „K” ochrony 
krajobrazu kulturowego obowiązują następujące 
ustalenia: 
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1) Nowa zabudowa winna byu dostosowana do hi-
storycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
rozplanowania, skali i bryły przy założeniu har-
monijnego współistnienia elementów kompozycji 
historycznej i współczesnej oraz nawiązywau 
formami współczesnymi do lokalnej tradycji ar-
chitektonicznej; 

2) Nowe inwestycje oraz podziały nieruchomości 
należy uzgadniau z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.  

3)  stniejący na terenie wsi szpaler zieleni wysokiej 
(kasztanowców) należy uzupełniu nasadzeniami 
tego samego gatunku.  

4. W określonej na rysunku planu strefie „OW” ob-
serwacji archeologicznej obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszel-

kie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze 
należy uzgodniu z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w zakresie prac ziem-
nych; 

2) Obowiązuje wymóg zapewnienia stałego inwe-
storskiego nadzoru archeologicznego podczas 
robót ziemnych wykonywanego przez uprawnio-
nego archeologa na koszt inwestora i za zezwo-
leniem konserwatorskim Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków na prace ar-
cheologiczne i wykopaliskowe. Szczegółowy 
tryb postępowania określi Dolnośląski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków na etapie uzgod-
nienia projektu. 

5. Na rysunku planu oznaczono lokalizację poniższych 
stanowisk archeologicznych:  
1) 1 – stan. nr 1L67L77-30 AZP – stanowisko obję-

te strefą „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej; 
2) 2 – stan. nr 2L68L77-30 AZP; 
3) 3 – stan. nr 3L17L78-30 AZP; 
4) 4 – stan. nr 4L18L78-30 AZP; 
5) 5 – stan. nr 5L21L77-30 AZP; 
6) 6 – stan. nr 6L22L78-30 AZP; 
7) 7 – stan. nr 7L69L77-30 AZP; 
8) 8 – stan. nr 8L70L77-30 AZP; 
9) 9 – stan. nr 9L71L77-30 AZP. 

6. W obrębie stanowisk archeologicznych znajdują-
cych się na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wszel-

kie zamierzenia inwestycyjne na obszarze sta-
nowisk archeologicznych i w bezpośrednim ich 
sąsiedztwie należy uzgodniu z Dolnośląskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaś 
ewentualne prace ziemne mogą byu wykonywa-
ne jedynie po przeprowadzeniu ratowniczych 
badań archeologicznych za zezwoleniem kon-
serwatorskim na prace archeologiczne i wykopa-
liskowe Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Powyższe zezwolenie 
konserwatorskie należy uzyskau przed wyda-
niem pozwolenia na budowę; 

2)  nwestor finansuje ratownicze badania archeolo-
giczne; 

3) Obszary stanowisk archeologicznych określo-
nych na rysunku planu położonych na terenach 
gruntów leśnych (RL) wyłącza się spod zalesie-
nia; 

4) Zalesianie obszarów położonych w bezpośred-
nim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych 
wymaga wcześniejszego uzgodnienia ich gra-
nic z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków. 

7. Dla pozostałego obszaru (bez rozpoznanych  
w ramach AZP stanowisk archeologicznych) obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1)  nwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczę-
cia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, celem zorganizowania inspek-
cji prowadzonych prac.  

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych zostaną podjęte ratownicze 
badania wykopaliskowe. 

8. W określonej na rysunku planu strefie ochrony 
widoku obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów ku-
baturowych. 

9. Na obszarze objętym planem występują obiekty 
wpisane do wykazu zabytków architektury i bu-
downictwa: 
1) Dwór – obecnie dom mieszkalny nr 22-23; 
2) Domy mieszkalne nr: 5, 5a, 12. 

10. Wszelkie prace modernizacyjne związane z prze-
budową, rozbudową, nadbudową i remontem bu-
dynków, wpisanych do wykazu zabytków archi-
tektury i budownictwa należy prowadziu w poro-
zumieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków we Wrocławiu. 

R O Z D Z   A O  r 

PWZEPISA KOŃCOWE 

§ 13 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 
Pr 8,4 RPa Czeszów-Wrocław wprowadzonego 
uchwałą nr X   L128L99 Rady gminy Długołęka z dnia 
30 czerwca 1999 r. opublikowaną w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego Nr 23 z dnia  
26 sierpnia 1999 r., poz. 1070, w obszarze objętym 
niniejszym planem tracą swą ważnośu.  

§ 14 

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36  
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,  
w wysokości 30%, dla terenów przeznaczonych na 
cele publiczne, w tym poszerzenia dróg – 0.01%. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Dłu-
gołęka. 

§ 16 

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

PRZEWODN CZĄCY 
RADY gR NY 

 
JAN FEDYK 
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ZałączniX /I uchwały Wa/y Gminy 
DługIłęXa z /nia 27 czerwca 2hhn r. 
(pIz. 2555)  
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255n 

UCHWAŁA WADA GMINA DŁUGOŁWKA  

z dnia 27 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany mienscIwegI planu zagIspI/arIwania  
przes0rzennegI wsi MirX2w – część „A” w gminie DługIłęXa 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXr L616L2005 Rady gminy Długołęka z 
dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rirków –
częśu „A”, w gminie Długołęka, Rada gminy Długołęka uchwala, co następu-
je: 

 
 

R o z d z i a ł     

PWZEPISA OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Rirków – częśu „A”, 
w gminie Długołęka uchwalonego uchwałą nr XXX   L 
L589L2005 z dnia 28.04.2005r, zwany dalej RPZP 
R RKÓW  . 

2. RPZP R RKÓW   obejmuje obszar działki o numerze 
ewidencyjnym 500 ograniczony od strony zachod-
niej drogą gminną dz. nr ew. 472L10, od strony 
północnej – granicami działek nr 496, 497, 498L2, 
498L1, 472L2, 472L2, od strony wschodniej – gra-
nica działki nr ew. 181L15 i od strony południowej 
droga gminną o nr ew. 472L17, zgodnie  
z załącznikiem graficznym do uchwały. 

3. Plan RPZP R RKÓW   dotyczy zmiany zapisów 
tekstu planu oraz rysunku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Rirków – częśu 
„A”, w zakresie ustaleń: z terenów oznaczonych 
symbolem UC – tereny usług komercyjnych, na te-
reny oznaczone symbolem PU – tereny działalności 
produkcyjno – usługowej oraz składowania i maga-
zynowania. 

4. Stwierdza się zgodnośu RPZP R RKÓW   z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Długołęka za-
twierdzonego uchwałą nr XXXr L69L97 Rady gmi-
ny Długołęka z dnia 24 listopada 1997 r. 

5.  Rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 zawarty w 
załączniku nr 1 do uchwały, stanowi jej integralną 
częśu. 

§ 2 

Ustalenia planu wyrażone są w postaci: 
1) rysunku zmiany planu w skali 1:1000, stanowiące-

go załącznik graficzny nr 1 do uchwały, obowiązu-
jącego w zakresie: granic obszaru objętego planem, 
linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, 
nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz funkcji terenu; 

2) zasad zagospodarowania terenu określonych w 
rozdziale    uchwały; 

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
oraz komunikacji określonych w rozdziale     uchwa-
ły; 

4) zasada ochrony środowiska określonych w rozdzia-
le  r uchwały; 

5) przepisów końcowych określonych w rozdziale  
r uchwały; 

§ 3 

 lekrou w przepisach uchwały jest mowa o: 
1) zmianie planu – należy przez to rozumieu RPZP 

R RKÓW   , o którym mowa w §1 uchwały; 
2) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieu 

załącznik graficzny do niniejszej uchwały, sporzą-
dzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej, w skali 
1:1000, stanowiący załącznik do uchwały, 

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieu 
aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran-
żowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem 
wynikające z ostatecznych decyzji administracyj-
nych, 

4) terenie – należy przez to rozumieu obszar ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
ten obszar, od innych obszarów, oznaczony symbo-
lem przeznaczenia podstawowego, 

5) funkcja terenu – należy przez to rozumieu przezna-
czenie terenu, 

6) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieu obiekty technicznego wyposażenia i infra-
struktury technicznej, zaplecze parkingowe i gara-
żowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urzą-
dzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia 
podstawowego. 

§ 4 

W planie miejscowym określono: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

4) zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu;  
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7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożeń osuwania się mas 
ziemnych; 

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem  miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

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

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzenia i podziałów nieruchomości; 

12) stawki procentowe, na podstawie, których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 

R o z d z i a ł      

ZASADA ZAGOSPODAWOWANIA TEWENU 

§ 5 

Przeznaczenie 0erenu, zasa/ IchrIny i Xsz0ał0Iwania 
ła/u przes0rzennegI, parame0ry i wsXaźniXi  

Xsz0ał0Iwania zabu/Iwy Iraz zagIspI/arIwania 0erenu 

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem PU, dla którego obowiązują nastę-
pujące ustalenia:  
1) funkcja terenu: 0ereny IbieX02w prI/uXcynnych, 

sXła/Iwania i magazyn2w, Iraz 0ereny usług. 
2) za zgodne z funkcją terenu uznaje się wprowa-

dzenie: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień,  
b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej pełniących służebną rolę wobec prze-
znaczenia podstawowego, miejsc parkingo-
wych,  

c) elementów reklamowych sytuowanych zgod-
nie z przepisami szczególnymi, 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się następu-
jące warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy i urządzania terenów: 

1) wysokośu obiektów produkcyjnych, produkcyj-
no-usługowych, magazynowych dostosowana 
do wymogów techniczno-technologicz-nych ale 
nie powinna przekroczyu wysokości 15,0 m li-
cząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,  

2) wysokośu budynku usługowego –    kondygna-
cje (w przypadku realizacji jako oddzielnego 
budynku), 

3) dachy budynków produkcyjnych, produkcyjno- 
-usługowych, magazynowych i usługowych 
dostosowane do wymogów techniczno-
technologicznych. Dla obiektów produkcyj-
nych, produkcyjno-usługowych o powierzchni 
powyżej 200 m2, dopuszcza się dachy płaskie, 

4) dachy budynków usługowych dwuspadowe lub 
wielospadowe, pokryte dachówką, materiałami 
dachówkopodobnymi lub blachą, kąt nachyle-
nia połaci dachowych od 25o do 55o.  

5) wprowadza się zakaz nasadzania drzew  
i krzewów w obrębie terenu położonego po-
między obszarem kolejowym a linią zabudowy, 

6) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych  
w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej  
nr 143 zgodnie z ustaleniami : 
a) obiekty budowlane powinny byu lokalizo-

wane w odległości nie mniejszej niż 10 m 
od granicy obszaru kolejowego, jednak nie 
mniej niż 20 m od osi skrajnej toru; 

b) obiekty przeznaczone na stały pobyt ludzi 
powinny byu lokalizowane w odległości za-
pewniającej zachowanie dopuszczalnego 
natężenia hałasu, wibracji, określonego w 
odrębnych przepisach; 

c) place manewrowe i postojowe w sąsiedz-
twie torów kolejowych muszą mieu na-
wierzchnię utwardzoną ze spadkiem w kie-
runku przeciwnym do terenów kolejowych; 

d) wszelkie obiekty budowlane (w tym infra-
struktura techniczna podziemna) posado-
wione w sąsiedztwie linii kolejowej, winny 
posiadau zabezpieczenie konstrukcji przed 
wibracjami i drganiami; 

e) funkcja terenów obiektów produkcyjnych, 
usług, składowania, magazynów nie może 
byu związana z produkcja i obrotem sub-
stancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, 
żrącymi i pylącymi stanowiącymi potencjal-
ne zagrożenie dla ruchu kolejowego. 

7) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w 
odległości 6 m od linii rozgraniczających tereny 
o różnych funkcjach, określonych na rysunku 
planu; 

8) w zagospodarowaniu terenów ustala się obo-
wiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc 
postojowych dla samochodów użytkowników 
stałych i przebywających okresowo, min. 20 
stanowisk postojowych dla pracowników  
i klientów oraz  4 stanowiska dla samochodów 
dostawczych, 

9) ustala się 85% powierzchni działki jako mak-
symalną powierzchnię zabudowy i powierzchni 
utwardzonych, 

10) od strony zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wprowadza się obowiązek nasadzenia 
pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 
4,0 m i wysokości minimum 2,0 m,  

11)  wody opadowe z budynku należy rozprowa-
dziu na teren własnej nieruchomości, po 
uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach 
zabezpieczających przed przedostawaniem się 
produktów ropopochodnych i piasku, 

12)  dopuszcza się ogrodzenie terenów w liniach 
rozgraniczających pod warunkiem, że maksy-
malna wysokośu ogrodzenia nie będzie prze-
kraczała 200 cm,  

13)  uciążliwośu prowadzonej działalności produk-
cyjno-usługowej nie może przekroczyu granic 
własnego terenu. 

§ 6 

Zasa/y mI/ernizacni, rIzbu/Iwy i bu/Iwy sys0em2w 
XImuniXacni 

Na obszarze objętym zmianą planu nie występują tere-
ny komunikacji publicznej. 
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§ 7 

Terminy i spIsIby 0ymczasIwegI zagIspI/arIwania, 
urzą/zeń i uży0XIwania 0eren2w 

1. W granicach obszaru objętego zmianą planu nie 
wyznacza się terenów wymagających ustalenia 
tymczasowych sposobów zagospodarowania  
i użytkowania terenów. 

2. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się 
dotychczasowe użytkowanie terenów. 

§ 8 

Wymagania wyniXanące z pI0rzeb Xsz0ał0Iwania  
Ibszar2w przes0rzeni publicznych 

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie wy-
stępują obszary przestrzeni publicznej. 

§ 9 

Szczeg2łIwe zasa/y i warunXi scalenia i pI/ziału  
nieruchImIści 

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie wy-
stępują obszary wymagające przeprowadzenia proce-
dury scalenia i podziału nieruchomości.  

R O Z D Z   A O       

ZASADA OESŁUGI W ZAKWESIE INFWASTWUKTUWA 
TECHNICZNEJ OWAZ KOMUNIKACJI 

§ 10 

Zasa/y mI/ernizacni, rIzbu/Iwy i bu/Iwy sys0em2w 
infras0ruX0ury 0echnicznen 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istnie-

jącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsługują-
cej istniejącą i projektowaną zabudowę,  

2) wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci 
wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe dla 
zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów 
budowlanych. 

3) zakaz prowadzenia nowo projektowanych magi-
strali wodociągowych o średnicach większych 
niż Ø 1200 mm wzdłuż linii kolejowej nr 143. 

2. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych 
ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do istnie-

jącej i projektowanej rozdzielczej sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wsi Rirków 
na warunkach określonych przez właściciela sie-
ci, 

2) odprowadzenie ścieków technologicznych po 
uprzednim ich podczyszczeniu, zneutralizowaniu 
i ochłodzeniu do kanalizacji sanitarnej, 

3) odprowadzenie ścieków odbywau się będzie do 
oczyszczalni ścieków w Rirkowie, 

4) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych na nie-
czystości ciekłe lokalizowanych na działce zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

5) wprowadza się zakaz odprowadzenia ścieków 
sanitarnych do cieków i rowów melioracyjnych 
oraz gruntów. 

3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych usta-
la się: 
1) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 

utwardzonych na teren własnej nieruchomości 
stosując studnie chłonne, docelowo systemem 
kolektorów deszczowych, po uprzednim ich 
oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczają-
cych przed przedostaniem się produktów ropo-
pochodnych i piasku, 

2) wprowadza się obowiązek utwardzenia i ska-
nalizowania terenów, na których może dojśu 
do zanieczyszczenia substancjami ropopochod-
nymi lub chemicznymi, 

3) w przypadku odprowadzenia wód opadowych 
do istniejącego systemu rowów melioracyjnych 
lub cieków wodnych należy uzyskau pozwole-
nie wodno prawne. 

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z 

istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej ka-
blowej lub napowietrznej niskiego napięcia na 
warunkach określonych przez zarządcę sieci, 

2) w przypadku zaistnienia kolizji pomiędzy istnie-
jącymi obiektami sieciowymi a projektowanym 
zainwestowaniem terenu dopuszcza się prze-
budowę sieci na wniosek inwestora na warun-
kach określonych przez zarządcę sieci,  

3) dla zasilania obszarów przeznaczonych pod 
działalnośu produkcyjno-usługową dla których 
nie zostały wyznaczone tereny pod lokalizację 
stacji transformatorowych, w zależności od 
wielkości zapotrzebowanej energii elektrycznej 
należy lokalizowau stacje transformatorowe na 
terenach własnych inwestorów, z zapewnie-
niem dostępu transportu i obsługi tych urzą-
dzeń, 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się: 
1) zaopatrzenie w gaz odbiorców poprzez rozbu-

dowę istniejącej rozdzielczej sieci gazowej na 
warunkach określonych przez operatora sieci, 

2) ułożenie rozdzielczej sieci gazowej na warun-
kach określonych przez właściciela sieci oraz 
zgodnie z zasadami podanymi w ust. 1; 

3) obowiązuje zakaz przechodzenia nowo projek-
towanych gazociągów wysokiego ciśnienia pod 
torami kolejowymi (skrzyżowanie z linią kole-
jową) bez uprzedniego zredukowania ciśnienia. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się – in-
dywidualny system zaopatrzenia w ciepło przy za-
stosowaniu ekologicznych nośników energii (gaz, 
paliwa płynne i inne o niskiej zawartości siarki, 
energia elektryczna oraz niekonwencjonalne źródła 
energii). 

7. W zakresie telekomunikacji ustala się – zaopa-
trzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projek-
towanej sieci rozdzielczej kablowej lub napo-
wietrznej na warunkach określonych przez opera-
torów sieci telekomunikacyjnych. 

8. W zakresie usuwania odpadów ustala się:  
1) usuwania odpadów stałych komunalnych, do 

szczelnych pojemników – kontenerów i ich 
późniejsze wywiezienie na wysypisko odpadów 
komunalnych na warunkach określonych przez 
dysponenta wysypiska, 
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2) miejsce składowania odpadów kwalifikowa-
nych jako niebezpieczne powinno posiadau 
szczelne podłoże i właściwie rozwiązaną kana-
lizację w szczególności dotyczy zabezpieczenia 
podłoża przed przedostaniem się substancji 
chemicznych do gruntu lub do kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, 

3) zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 
wymaga uzyskania zezwolenia Starosty powia-
towego zgodnie z przepisami o odpadach. 

9. Dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury 
technicznej za zgodą właścicieli tych urządzeń. 

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

11. Obsługa komunikacyjna terenu PU z przyległych 
ulic. 

R O Z D Z   A O    r 

ZASADA OCHWONA ŚWODOWISKA 

§ 11 

Zasa/y IchrIny śrI/IwisXa, przyrI/y i XranIbrazu 
Xul0urIwegI 

1. Wszelkie uciążliwości związane z prowadzeniem 
działalności produkcyjno-usługowej nie mogą prze-
kraczau dopuszczalnych norm dla sąsiedniej zabu-
dowy mieszkaniowej. 

2. Na obszarze objętym planem wprowadza się nakaz 
stosowania rozwiązań technicznych, technologicz-
nych oraz organizacyjnych minimalizujących oddzia-
ływanie na środowisko w zakresie: hałasu i wibra-
cji, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zanie-
czyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz gleby. 

3. Uciążliwośu prowadzonej działalności gospodarczej 
w zakresie emisji wibracji, zanieczyszczenia powie-
trza, substancji zapachowych oraz zanieczyszczenia 
gruntu i wód nie może powodowau przekroczenia 
obowiązujących standardów środowiskowych okre-
ślonych przepisami szczególnymi oraz wywoływau 
koniecznośu ustanowienia obszaru ograniczonego 
użytkowania. 

4. Dla obiektów, w których będą przechowywane 
substancje toksyczne, w tym ropopochodne oraz 
substancje promieniotwórcze, należy wykonau za-
bezpieczenia eliminujące przenikanie ich do wód 
powierzchniowych, podziemnych i gruntu wraz  
z urządzeniami monitorującymi. 

5. Rasy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas 
realizacji inwestycji na obszarze objętym planem 
należy wykorzystau na miejscu przy rekultywacji 
terenu lub w sposób wyznaczony przez Wójta gmi-
ny Długołęka. 

§ 12 

Zasa/y IchrIny /zie/zic0wa Xul0urIwegI i zaby0X2w 
Iraz /2br Xul0ury wsp2łczesnen 

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie robót 
ziemnych na przedmiotowym obszarze podlegają na-
stępującemu ustaleniu:  nwestor zobowiązany jest do 

pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia  
i zakończenia prac ziemnych, z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia zabytków  
i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie 
ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwole-
niem DWKZ. 

§ 13 

Granice i spIsIby zagIspI/arIwania 0eren2w lub 
IbieX02w pI/leganących IchrInie, us0alInych na pI/-
s0awie I/rębnych przepis2w, w 0ym 0eren2w g2rni-
czych, a 0aXże narażInych na niebezpieczeńs0wI  
   pIwI/zi Iraz zagrIżeń Isuwania się mas ziemnych 

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie wy-
stępują tereny górnicze, obszary narażone na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych. 

§ 14 

Szczeg2lne warunXi zagIspI/arIwania 0eren2w Iraz 
Igraniczenia w ich uży0XIwaniu, w 0ym zaXaz  
                                zabu/Iwy 

1. Zakazuje się lokalizacji obiektów o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2. 

2. Wyklucza się lokalizację masztów telefonii komór-
kowej bezprzewodowej. 

R o z d z i a ł   r 

Przepisy XIńcIwe 

§ 15 

W razie sprzedaży terenu przez właściciela lub użyt-
kownika wieczystego przewiduje się naliczenie opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 
30%. 

§ 16 

Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik graficzny nr 1 – rysunek zmiany planu 
2) załącznik nr 2 – sposób realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej  ustalonych w pla-
nie, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygniecie dotyczące sposobu 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu. 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Dłu-
gołęka. 

§ 18 

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

PRZEWODN CZĄCY 
RADY gR NY 

 
JAN FEDYK
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ZałączniX nr 1 /I uchwały Wa/y 
Gminy DługIłęXa z /nia 27 czerwca 
2hhn r. (pIz. 255n) 
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ZałączniX nr 2 /I uchwały Wa/y 
Gminy DługIłęXa z /nia 27 czerwca 
2hhn r. (pIz. 255n) 

 
 

SPOSÓE WEALIZACJI, ZAPISANACH W ZMIANIE PLANU INWESTACJI, Z ZAKWESU 
INFWASTWUKTUWA TECHNICZNEJ, KTÓWE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNACH GMINA 

 
W granicach obszaru objętego zmianą planu nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

 
 
 

ZałączniX nr 3 /I uchwały Wa/y 
Gminy DługIłęXa z /nia 27 czerwca 
2hhn r. (pIz. 255n) 

 
WOZSTWZAGNIWCIE DOTACZĄCE SPOSOEU WOZPATWZENIA UWAG ZGŁOSZONACH  

DO PWOJEKTU ZMIANA PLANU 
 

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, w dniach od 3 kwietnia 2006 r. do 4 maja 2006 r. 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rirków – częśu „A” 
(działka nr 500), nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu. 

 
 
 
 
 

2557 

UCHWAŁA WADA GMINA KOSTOMŁOTA  

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie regulaminu u0rzymania czys0Iści i pIrzą/Xu na 0erenie gminy 
KIs0ImłI0y. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego  nspektora Sanitarnego 
w Środzie Śląskiej, Rada gminy Kostomłoty uchwala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z   A O     

PIs0anIwienia Ig2lne 

§ 1 
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Kostomłoty, a w szczegól-
ności: 
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i po-

rządku na terenie nieruchomości;  
2) rodzaje i minimalną pojemnośu urządzeń przezna-

czonych do zbierania odpadów komunalnych;  
3) częstotliwośu i sposób pozbywania się odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieru-
chomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego;  

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulega-
jących biodegradacji dopuszczonych do składowa-
nia na składowiskach odpadów;  

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu go-
spodarki odpadami;  

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 
7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt go-

spodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązko-
wej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.  .0911-16L379L06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośu § 1). 

§ 2 

 lekrou w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieu ustawę z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, 
poz. 622 z późn. zm.); 

2) nieruchomości – należy przez to rozumieu, zgod-
nie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, częśu po-
wierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot 
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własności, jak również budynki trwale z gruntem 
związane lub częśu takich budynków; 

3) właścicielach nieruchomości – należy przez to ro-
zumieu także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użyt-
kowaniu, a także inne podmioty władające nieru-
chomościami mające obowiązek realizowau obo-
wiązki w zakresie utrzymania czystości i porząd-
ku, przy czym: 
– na terenie budowy wykonywanie obowiązków 

właściciela nieruchomości należy do wyko-
nawcy robót budowlanych; 

– na terenie  przystanków komunikacyjnych 
obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do 
przedsiębiorców użytkujących tereny służące 
komunikacji publicznej; 

– na drogach publicznych obowiązki utrzymania 
czystości i porządku, a także zbieranie i po-
zbywanie się odpadów zgromadzonych w 
urządzeniach do tego przeznaczonych oraz 
utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim sta-
nie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez 
właścicieli nieruchomości przyległych do drogi 
publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu 
postoju lub parkowania pojazdów na takim 
chodniku, należą do zarządu drogi; 

– na terenach pozostałych obowiązki utrzymania 
czystości i porządku należą do gminy, do obo-
wiązków gminy należy także uprzątnięcie i po-
zbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera 
opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojaz-
dów samochodowych na takim chodniku oraz 
zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzo-
nych w urządzeniach do tego przeznaczonych 
umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie 
tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym; 

4) najemcachLwłaścicielach lokalu – należy przez to 
rozumieu najemców lub właścicieli lokali miesz-
kalnych i użytkowych;   

5) umowach – należy przez to rozumieu umowy, ro-
zumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, 
podpisane z podmiotem uprawnionym przez wła-
ścicieli nieruchomości oraz najemcówLwłaścicieli 
lokali; 

6) Krajowym Planie gospodarki Odpadami (dalej: 
KPgO) – należy rozumieu przez to dokument przy-
jęty przez Radę Rinistrów zgodnie z treścią art. 
14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628)  
i ogłoszony w Ronitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, 
poz. 159 z dnia 28 lutego 2003; 

7) stawkach opłat – należy rozumieu przez to wyso-
kośu opłat uiszczanych przez właściciela nieru-
chomości lub najemcęLwłaściciela lokalu, podmio-
towi uprawnionemu za odbiór odpadów komunal-
nych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę 
w skali roku i miesiąca. Stawka opłaty jest nali-

czana na każdą z osób faktycznie zamieszkują-
cych nieruchomośu; ustalenie faktu zamieszkania 
dokonywane jest w oparciu o ewidencję ludności, 
a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od 
jej zapisów, w oparciu o oświadczenia właścicieli 
weryfikowane wywiadem środowiskowym;  

8) stawkach opłat za m³ – należy przez to rozumieu 
stawki opłat odniesione do jednostki objętości od-
padów; w oparciu o nie oraz o objętośu koniecz-
nych do ich zebrania urządzeń, a więc pojemni-
ków i kubłów na odpady, naliczane będą opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
niebędących mieszkalnymi, których właścicielami 
są podmioty prowadzące działalnośu gospodarczą 
oraz inne podmioty nie prowadzące działalności 
gospodarczej, instytucje, niebędące mieszkańca-
mi; 

9) odpadach komunalnych – należy przez to rozu-
mieu odpady powstające w gospodarstwach do-
mowych, a także odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwór-
ców odpadów, które ze względu na swój charak-
ter lub skład są podobne do odpadów powstają-
cych w gospodarstwach domowych; 

10) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to 
rozumieu jeden ze strumieni odpadów komunal-
nych wymienionych w KPgO, charakteryzujący 
się tym, że jego składniki, ze względu na swoje 
rozmiary i masę, nie mogą byu umieszczone w ty-
powych pojemnikach przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych; 

11) odpadach ulegających biodegradacji – należy 
przez to rozumieu odpady kuchenne, odpady zie-
lone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opa-
kowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz częśu, 
z drewna, odpadów wielkogabarytowych i bu-
dowlanych, wymienione w KPgO pośród  
18 strumieni składających się na odpady komu-
nalne; 

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

13) odpadach opakowaniowych – należy przez to 
rozumieu opakowania z papieru i tektury, opako-
wania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw 
sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania  
z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wy-
mienione w KPgO pośród 18 strumieni składają-
cych się na odpady komunalne; 

14) odpadach budowlanych – rozumie się przez to 
frakcję odpadów pochodzących z remontów i bu-
dów wymienioną w KPgO pośród 18 strumieni 
składających się na odpady komunalne; 

15) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to 
frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu 
ustawy o odpadach, wymienioną w KPgO pośród 
18 strumieni składających się na odpady komu-
nalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świe-
tlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, 
środków do impregnacji drewna, olejów mineral-
nych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania 
po środkach ochrony roślin i nawozach, opako-
wania po aerozolach, zużyte opatrunki. Zgodnie  
z zapisami KPgO, jednostkami wdrażającymi sys-
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tem gospodarki przeterminowanymi środkami far-
maceutycznymi są gminy; 

16) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozu-
mieu ścieki gromadzone przejściowo w zbiorni-
kach bezodpływowych; 

17) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to 
rozumieu instalacje i urządzenia przeznaczone do 
gromadzenia ścieków komunalnych w miejscu ich 
powstania; 

18) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieu 
instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolekto-
rach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach 
ścieków służące do przyjmowania nieczystości 
ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi  
z miejsc gromadzenia; 

19) podmiotach uprawnionych – należy przez to ro-
zumieu przedsiębiorstwa będące gminnymi jed-
nostkami organizacyjnymi lub podmiotami posia-
dającymi wydane przez wójta, organ wykonawczy 
jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo 
podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
ważne zezwolenie na prowadzenie działalności  
w zakresie: 
a) odbierania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości, 
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych; 
20) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozu-

mieu zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi 
i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi 
więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, 
pierwsze i drugie piętro), które mogą byu połą-
czone ze sobą i w ten sposób tworzyu zabudowę 
z wieloma wejściami; 

21) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozu-
mieu budynki wolno stojące z jednym lub dwoma 
wejściami, mieszczące co najwyżej kilka lokali 
mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej; 

22) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie 
formy posiadania zwierząt gospodarskich bez 
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzy-
mywania i użytkowania; 

23) zwierzętach domowych – należy przez to rozu-
mieu zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz  
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowied-
nim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 
w charakterze jego towarzysza, a w szczególno-
ści: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki 
morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium 
oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do 
trzymania w mieszkaniach w celach niehodowla-
nych; 

24) zwierzętach gospodarskich – należy przez to ro-
zumieu zwierzęta utrzymywane w celach hodow-
lanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, 
bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, go-
łębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, nor-
ki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły 
oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o or-
ganizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar-
skich; 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.  .0911-16L379L06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośu § 2 pkt 3, 7, 8, 23, 24). 

25) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozu-
mieu zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich wła-
ściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 
pozostawały. 

R O Z D Z   A O      

Wymagania w zaXresie u0rzymania czys0Iści  
i pIrzą/Xu na 0erenie nieruchImIści 

§ 3 

Właściciele nieruchomości oraz najemcyLwłaściciele 
lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku na 
terenie nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdzia-
le  r urządzenia, służące do zbierania odpadów 
komunalnych, oraz utrzymywanie tych urządzeń 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym; 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpły-
wowy nieczystości ciekłych lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 
wymagania określone w przepisach odrębnych; 

3) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych; 

4) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gno-
jówki oraz gnojowicy; 

5) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojaz-
dów mechanicznych; 

6) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabie-
nie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni 
nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu 
sanitarno-higienicznego; 

7) pielęgnację i utrzymywanie wyglądu ogrodów jor-
danowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwiet-
ników, klombów, zarówno komunalnych jak bę-
dących własnością osób fizycznych i prawnych; 

8) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym al-
tan oraz innych pomieszczeń, mieszczących urzą-
dzenia na odpady; 

9) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości położo-
nych wzdłuż ulicy niezwłocznie po opadach błota, 
śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z 
podwórzy, przejśu, bram, itp. (przy czym należy to 
realizowau w sposób niezakłócający ruchu pieszych 
i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; 
uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyu na skraju 
chodnika, tak by mogły je sprzątnąu służby utrzy-
mujące w stanie czystości jezdnię;  

10) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej; 
11) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i in-

nych części nieruchomości; 
12) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, 

ulicach, placach w okresie mrozów i opadów 
śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze 
środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie 
na tereny zieleni oraz drzewa; 

13) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych 
obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysun-
ków itp., umieszczonych tam bez zachowania try-
bu przewidzianego przepisami prawa; 
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14) utrzymywanie rowów odwadniających przy dro-
gach w stanie drożności i wykoszenia; 

15) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzo-
nych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie 
wykoszonym; 

16) utrzymywanie czystości na przystankach, w przepu-
stach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.; 

17) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia 
wód powierzchniowych i ich najbliższego otocze-
nia;  

18) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości 
materiału rozbiórkowego i resztek materiałów bu-
dowlanych, powstałych w wyniku remontu i mo-
dernizacji lokali i budynków; 

19) coroczną wymianę piasku w piaskownicach zloka-
lizowanych na terenach publicznie dostępnych; 

20) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekro-
logów na urządzeniach do tego celu przeznaczo-
nych; 

21) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, 
a więc w parkach, na targowiskach, placach za-
baw, itp., regulaminów korzystania z nich; 

22) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych  
i gospodarskich do przepisów rozdziałów  r    i  X 
niniejszego Regulaminu; 

23) zgłaszanie do urzędu gminy (referat rolnictwa) 
faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia 
podejrzanego o wściekliznę. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.  .0911-16L379L06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośu § 3 pkt 7, 12, 13, 14, 15, 
19, 20, 21, 23). 

§ 4 

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania 
czystości i porządku, zabrania się: 

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w 
instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza 
się spalanie odpadów z drewna niezawierającego 
substancji niebezpiecznych;  

2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej archi-
tektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, 
urządzeń do zbierania odpadów, obiektów prze-
znaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, 
urządzeń stanowiących elementy infrastruktury 
komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, 
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyj-
nych, wiat przystanków, roślinności, deptania 
trawników oraz zieleńców; 

3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogło-
szeń itp. w miejscach do tego niewyznaczonych; 

4) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do te-
go celu ścianami; 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.  .0911-16L379L06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośu § 4 pkt 2, 3, 4). 

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

6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpa-

dów stałych; 
8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczo-

nymi do tego celu stacjami zlewnymi; 
9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych przez właścicieli nieruchomości; 

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

R O Z D Z   A O       

SpIs2b pIs0ępIwania przy myciu i naprawie pInaz/2w 
mechanicznych 

§ 5 

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

§ 6 

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych  
i maszyn rolniczych  na terenie nieruchomości niesłu-
żących do użytku publicznego, pod warunkiem odpro-
wadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbior-
ników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu 
przez separator oleju i odstojnik. Odprowadzenie ście-
ków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchnio-
wych jest zabronione. 

§ 7 

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

R O Z D Z   A O    r 

WI/zane i minimalna pInemnIść urzą/zeń przeznaczI-
nych /I zbierania I/pa/2w XImunalnych i grIma/ze-
nia nieczys0Iści cieXłych na 0erenie nieruchImIści  
                      Iraz na /rIgach publicznych 

§ 8 

Rodzaje i minimalna pojemnośu urządzeń przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komunalnych i gromadze-
nia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości: 
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czy-

stości i porządku na jej terenie przez wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki, kontenery lub worki  
o pojemności uwzględniającej częstotliwośu i spo-
sób pozbywania się odpadów z nieruchomości, 
koszt przygotowania i utrzymania miejsca ustawie-
nia pojemników ponosi właściciel nieruchomości; 

2) 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 
częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do 
przepełnienia; podobnie przepustowośu przydomo-
wej oczyszczalni ścieków musi zostau dostosowa-
na do ilości mieszkańców w sposób zapewniający 
uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego  
w przepisach odrębnych;  

3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na 
terenie gminy to: 
a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;  
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b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 
240 l, 1100 l, 7000 l; 

c) worki; 
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki 

opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, meta-
li, papieru i tektury o pojemności od 800 l do 
7000 l; 

e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane; 
f) odpady wielkogabarytowe mogą byu zbierane w 

przystosowanych do tego celu kontenerach typu 
KP-7 lub za zgodą podmiotu uprawnionego do 
odbioru należy wystawiau je na chodnik przed 
wejściem do nieruchomości lub na miejsce wy-
znaczone do tego celu przez zarządcę nierucho-
mości; 

g) odpady budowlane są składane do kontenera 
dostarczonego przez podmiot uprawniony i w 
nim odbierane; 

h) przeterminowane leki mieszkańcy mogą bezpłatnie 
oddawau w celu utylizacji do Zakładu Usług Re-
dycznych, ul. Szpitalna 13, 55-311 Kostomłoty; 

i) zużyte baterie mieszkańcy mogą oddawau w ce-
lu utylizacji do sklepów lub innych podmiotów 
które dysponują odpowiednimi pojemnikami; 

j) do selektywnego gromadzenia odpadów należy 
stosowau pojemniki o następujących ujednolico-
nych kolorach: 
– zielony: przeznaczony na opakowania szklane 

kolorowe; 
– biały: przeznaczony na opakowania szklane 

bezbarwne; 
– niebieski:przeznaczony na papier i tekturę 

opakowaniowe i nieopakowaniowe; 
– żółty: przeznaczony na opakowania z two-

rzyw sztucznych. 

§ 9 

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do 
wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa,  
w dostateczną liczbę pojemników bądź kontenerów do 
gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych. 

§ 10 

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płyn-
nych: 
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpa-

dów komunalnych należy uwzględniau przepisy  
§ 22 i § 23 rozporządzenia Rinistra  nfrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadau budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  
poz. 690); na terenie nieruchomości pojemniki na 
odpady należy ustawiau w miejscu wyodrębnio-
nym, dostępnym dla pracowników podmiotu 
uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia 
na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości 
nie ma, należy wystawiau je w dniu odbioru, zgod-
nie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub 
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; do-
puszcza się także wjazd na teren nieruchomości po-
jazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru od-
padów zgromadzonych w pojemnikach; 

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą byu 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do 
nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnione-
go w celu ich opróżnienia; 

3) pojemniki na odpady powinny byu 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; 

4) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymy-
wania pojemników na odpady w stanie czystości, 
dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego 
dezynfekowania. 

§ 11 

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania 
zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urzą-
dzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorni-
ków bezodpływowych: 
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady 

komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, 
wybuchowych, przeterminowanych leków, zuży-
tych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakie-
rów i innych odpadów niebezpiecznych; 

2) zabrania się gromadzenia odpadów medycznych  
i weterynaryjnych w pojemnikach na odpady ko-
munalne, 

3) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na 
odpady jakichkolwiek odpadów; 

4) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i 
nieopakowaniową zabrania się wrzucau: 
– opakowania z zawartością, np. żywnością, wap-

nem, cementem;  
– kalkę techniczną;  
– prospekty, foliowane i lakierowane katalogi; 

5) do pojemników na opakowania szklane zabrania się 
wrzucau:  
– ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, 

doniczki);  
– lustra; 
– szklane opakowania farmaceutyczne i chemicz-

ne z pozostałościami zawartości;  
– szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojo-

ne);  
– szyby samochodowe; 

6) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucz-
nych zabrania się wrzucau:  
– 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; 

R O Z D Z   A O   r 

Częs0I0liwIść i spIs2b pIzbywania się I/pa/2w XI-
munalnych i nieczys0Iści cieXłych z 0erenu nieruchI-
mIści Iraz 0eren2w przeznaczInych /I uży0Xu  
                                publicznegI 

§ 12 

Obowiązki w zakresie podpisania umów: 
1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do za-

warcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór 
odpadów komunalnych; 
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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 
przyczynie;  

3) dokumentem upoważniającym do podpisania umo-
wy z właścicielem nowo wybudowanych nieru-
chomości przez podmiot upoważniony jest pozwo-
lenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienie  
o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  
z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) lub doku-
ment potwierdzający meldunek. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.  .0911-16L379L06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośu § 12 pkt 2, 3). 

§ 13 

Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieru-
chomości jest obowiązany przechowywau przez okres 
jednego roku. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.  .0911-16L379L06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośu § 13). 

§ 14 

Częstotliwośu pozbywania się odpadów i opróżniania 
zbiorników bezodpływowych: 
1) ustala się częstotliwośu usuwania odpadów komu-

nalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż je-
den raz na dwa tygodnie: 
a) właściciele nieruchomości wyposażonych  

w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani 
opróżniau je z częstotliwością zapewniającą nie-
dopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewa-
nia na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że po-
jemnośu zbiorników powinna wystarczyu na 
opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

b) właściciele punktów handlowych i usługowych 
zlokalizowanych poza budynkami są zobowiąza-
ni usuwau odpady codziennie; 

c) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są 
usuwau odpady i opróżniau przenośne toalety 
oraz usuwau je niezwłocznie po zakończeniu im-
prezy. 

§ 15 

Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych: 
1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieściu 

urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyod-
rębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu 
uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia 
na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości 
nie ma, należy wystawiau je w dniu odbioru, na 
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieru-
chomości; dopuszcza się także wjazd na teren nie-
ruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w 
celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemni-
kach; 

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 byu zrealizowane w 
okresie 48 godzin od złożenia; 

3) częstotliwośu opróżniania z osadów ściekowych 
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika  
z ich instrukcji eksploatacji; 

4) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku  
i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych 
pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowią-
zek natychmiast usunąu; 

5) podmiot uprawniony ma obowiązek umieściu na 
pojazdach znaki identyfikacyjne. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.  .0911-16L379L06 z dnia 20 lipca 2006 r. 
stwierdzono nieważnośu § 15 pkt 5). 

§ 16 

1. Odpady z remontów winny byu gromadzone odręb-
nie i wywożone przez przedsiębiorstwo wywożone 
na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli 
nieruchomości za odrębną opłatą. 

2. Odpady niebezpieczne powstające w gospodar-
stwach domowych (baterie, akumulatory itp.) nale-
ży wydzielau z powstających odpadów komunal-
nych i przekazywau do punktów ich zbiórki lub 
wrzucau do oznakowanych pojemników przezna-
czonych na te odpady. 

3. Odpady wielkogabarytowe winny byu deponowane 
w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontene-
rach w terminach uzgodnionych z przedsiębior-
stwem wywozowym. Odbiór odpadów wielkogaba-
rytowych przedsiębiorstwo wywozowe dokonuje co 
najmniej dwa razy do roku. Usługa nie podlega do-
datkowej opłacie. 

4. W przypadku indywidualnego zgłoszenia przez wła-
ściciela nieruchomości odbioru odpadów wielkoga-
barytowych (poza usługą określoną w pkt 3) pobie-
rana będzie dodatkowa opłata.       

R O Z D Z   A O   r  

MaXsymalny pIziIm I/pa/2w XImunalnych uleganą-
cych biI/egra/acni /IpuszczInych /I sXła/Iwania na 
sXła/IwisXach I/pa/2w Iraz ilIści I/pa/2w wyseleX-
cnInIwanych, /I X02rych Isiągnięcia zIbIwiązane są  
                       pI/miI0y uprawniIne 

§ 17 

System gospodarowania odpadami komunalnymi za-
pewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowa-
nia: 
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% 

wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji; 

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%; 
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w 

stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 
roku 1995. 

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzy-
skają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców 
nieruchomości.  
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R O Z D Z   A O   r   

Inne wymagania wyniXanące z gminnegI planu  
gIspI/arXi I/pa/ami 

§ 18 

gmina, poprzez podmioty prowadzące działalnośu w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są 
obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do 
ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, 
kierowanych do składowania, zapewnia warunki funk-
cjonowania systemu selektywnego zbierania i odbiera-
nia odpadów komunalnych, aby było możliwe ograni-
czanie składowania odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji.  

R O Z D Z   A O   r    

hbIwiązXi Is2b u0rzymunących zwierzę0a /ImIwe lub 
gIspI/arsXie 

§ 19 

1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta do-
mowe są zobowiązane do zachowania środków 
ostrożności zapewniających ochronę przed zagro-
żeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanie-
czyszczeniem terenów przeznaczonych do wspól-
nego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialnośu za 
zachowanie zwierząt, które utrzymują. 

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 
domowe należy w szczególności: 
a) prowadzenie ich na uwięzi; w miejscach pu-

blicznych zwierzęta powinny byu zabezpieczone 
w taki sposób, aby nie kąsały, drapały lub bru-
dziły, 

b) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami, 
c) niewprowadzanie zwierząt do obiektów uży-

teczności publicznej i obsługi ludności, na tereny 
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, 

d) przestrzeganie innych obowiązków określonych 
w przepisach szczególnych jak opłacanie podat-
ków od psów, obowiązkowe szczepienia psów  
i kotów  przeciwko wściekliźnie oraz uzyskanie 
zezwolenia na utrzymanie psów ras obronnych. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczą także zwierząt 
nieudomowionych, trzymanych w charakterze zwie-
rząt domowych. 

4. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając 
je na wypas powinni robiu to w sposób jak najmniej 
uciążliwy, niestanowiący niebezpieczeństwa dla 
użytkowników dróg publicznych. 

5. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach 
skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego 
nie może byu uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich 
nieruchomości. 

6. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pocho-
dzące z hodowli winny byu gromadzone  w wydzie-
lonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu.  

§ 20 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej obo-
wiązują następujące wymagania w zakresie utrzy-
mania zwierząt gospodarskich: 
a) dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich 

przez osoby, pod warunkiem, że prowadzą ho-
dowlę zwierząt gospodarskich w budynkach 

wybudowanych (lub zaadaptowanych) i posiada-
ją odpowiednie obiekty i urządzenia służące do 
gromadzenia odpadów zwierzęcych (szczelne 
płyty  gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i gnojowi-
cę itp.) 

b) wszystkie obiekty muszą byu wykonane zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego, 

c) hodowla nie może stanowiu uciążliwości dla śro-
dowiska. 

2. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nie-
ruchomościach zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi wielolokalowymi. 

§ 21 

1. Psy powinny mieu stworzone przez właściciela 
takie warunki, by nie mogły samodzielnie wydostau 
się poza teren nieruchomości oraz nie zagrażały 
osobom trzecim. Właściciele psów na nieruchomo-
ści wspólnej są zobowiązani do wyprowadzania ich 
na smyczy, a także stworzenia im takich warun-
ków, by nie przeszkadzało to innym użytkownikom 
(lokatorom) nieruchomości. 

2. Posesje, gdzie przebywają psy ras mogących stwo-
rzyu zagrożenie lub psy agresywne, powinny byu 
opatrzone estetyczną i czytelną, tabliczką z infor-
macją „uwaga pies”. 

3. Psy należy wyprowadzau na smyczy. W przypadku 
psów, co do których istnieje uzasadniona obawa, 
ze mogą zachowywau się agresywnie, należy zało-
żyu kaganiec, przy przebywaniu w miejscach pu-
blicznych. 

4. Hodowla gołębi  dopuszczalna jest w estetycznych 
niestanowiących zagrożenia gołębnikach. 

5. Wprowadza się następujące zasady utrzymywania 
pszczół: 
a) ule należy ustawiau w odległości, co najmniej  

10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, 
aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłó-
cały korzystania z nieruchomości sąsiednich; 

b) w przypadku niezachowania tej odległości, na 
terenie, na którym stoją ule z pszczołami należy 
z trzech stron ustawiu ekran naturalny np. z gę-
stych krzewów lub sztuczny o wysokości 3 m. 

R O Z D Z   A O    X 

Obszary pI/leganące IbIwiązXIwen /era0yzacni Iraz 
0erminy nen przeprIwa/zania 

§ 22 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prze-
prowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na 
terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu 
do właścicieli budynków jednorodzinnych, może byu 
realizowany tylko w miarę potrzeby. 

§ 23 

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji 
podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiato-
wym  nspektorem Sanitarnym, do publicznej wiado-
mości poprzez zarządzenie. 

§ 24 

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

§ 25 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właści-
cieli nieruchomości. 

R O Z D Z   A O   X 

PIs0anIwienia XIńcIwe 

§ 26 

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających  
z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt gminy Ko-
stomłoty.  

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa  
w ust. 1, toczy się według przepisów Kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Ko-
stomłoty. 

§ 28 

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

PRZEWODN CZĄCY 
RADY gR NY 

 
KAZIMIERZ ŁAPA

 
 
 
 

 
 

2558 

UCHWAŁA WADA GMINA KOSTOMŁOTA  

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXzIIa185ahn Wa/y Gminy KIs0ImłI0y 
z /nia 31 marca 2hhnr. w sprawie przynęcia „WEGULAMINU DODATKÓW 
DO WANAGWADZANIA NAUCZACIELI W PLACÓWKACH OŚWIATOWACH
                          PODLEGŁACH GMINIE KOSTOMŁOTA” 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z  późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Związków Zawo-
dowych, Rada gminy Kostomłoty uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr XXXr  L185L06 Rady gminy 
Kostomłoty z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przy-
jęcia „REgULAR NU WYNAgRADZAN A NAUCZY-
C EL  W PLACÓWKACH OŚW ATOWYCH PODLE-
gOYCH gR N E KOSTOROOTY” w sposób następują-
cy: 
1) § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w 
okresie zajmowania stanowiska kierowniczego lub 
wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. 
Peżeli stanowisko kierownicze lub funkcyjne powie-
rzono nauczycielowi na okres nieobejmujący peł-
nych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się  
w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia 
związanych z nim obowiązków.”; 

2) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Dodatek motywacyjny jest dodatkiem za efekty 
i jakośu pracy nauczyciela, dyrektora.”;  

3) § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy 
wypłacany jest miesięcznie z góry.”; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§ 7  
1. godziny ponadwymiarowe przydziela dyrektor 

szkoły zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela. 
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-

rową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za trudne  
i uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca w godzi-
nach ponadwymiarowych odbywa się w takich 
warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obo-
wiązkowego wymiaru zajęu ustalonego dla ro-
dzaju zajęu dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Riesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęu nauczyciela, uzyskuje się mnożąc 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zgod-
nie z art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela przez 4,16 
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten spo-
sób, że czas zajęu do 0,5 godziny pomija się,  
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną go-
dzinę. 
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4. Przyznawanie wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i doraźnych zastępstw następuje 
w oparciu o zasady określone w Karcie Nauczy-
ciela i Kodeksie pracy. 

5. godziny ponadwymiarowe przypadające w 
dniach, w których nauczyciel nie  mógł ich reali-
zowau z przyczyn leżących po stronie praco-
dawcy, należy regulowau zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. 

6. Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych, 
które realizuje nauczyciel wynika z arkusza or-
ganizacyjnego. 

7. godziny, na których realizowane są zajęcia do-
datkowe przyznane przez Wójta gminy, są płat-
ne za faktycznie przepracowane, a wynagrodze-
nie oblicza się z zachowaniem zasad jak przy 
godzinach ponadwymiarowych.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Ko-
stomłoty. 

§ 3 

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

 
PRZEWODN CZĄCY 

RADY gR NY 
 

KAZIMIERZ ŁAPA 

 
 
 
 
 
 

2559 

UCHWAŁA WADA GMINA LEGNICKIE POLE 

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu u0rzymania czys0Iści i pIrzą/Xu na 0erenie 
gminy LegnicXie PIle 

 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 w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego  nspektora Sanitarnego w Legnicy, Rada gminy Legnickie Pole 
uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Le-
gnickie Pole, zwany dalej Regulaminem, w następującej treści: 

 
 

R o z d z i a ł    

PIs0anIwienia Ig2lne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Le-
gnickie Pole. 

§ 2 

 lekrou w Regulaminie jest mowa o: 
1) właścicielu nieruchImIści – należy przez to ro-

zumieu podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), 

2) prze/siębiIrcy – rozumie się przez to przedsię-
biorcę posiadającego wydane przez wójta zezwo-
lenie na prowadzenie działalności w zakresie od-
bierania odpadów od właścicieli nieruchomości lub 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych, 

3) I/pa/ach XImunalnych, uleganących biI/egra/acni 
i niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady 

komunalne, ulegające biodegradacji i niebezpiecz-
ne, o których mowa w art. 3 ust. 2, w art. 3  
ust. 3 pkt 4, w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628 z późniejszymi zmianami), 

4) I/pa/ach wielXIgabary0Iwych – rozumie się 
przez to takie odpady, które ze względu na swoje 
rozmiary lub masę nie mogą byu umieszczone  
w typowych pojemnikach, np. zużyte meble, urzą-
dzenie domowe, materace itp., 

5) I/pa/ach rIślinnych – rozumie się przez to odpa-
dy powstające na prywatnych lub publicznych te-
renach zielonych wskutek ich pielęgnacji oraz 
uprawiania, a także kłody drzew i gałęzie zalega-
jące na drogach publicznych, 

6) nieczys0Iściach cieXłych – rozumie się przez to 
ścieki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 236, poz. 2008), 

7) seleX0ywnym zbieraniu I/pa/2w – rozumie się 
przez to zbieranie określonych rodzajów odpadów 
do przeznaczonych na nie pojemników lub wor-
ków, 
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8) zwierzę0ach /ImIwych – rozumie się przez to 
zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy  
z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami), 

9) zwierzę0ach gIspI/arsXich – rozumie się przez to 
zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli  
i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 z późn. zmianami), 

10) zabu/Iwie zwar0en – rozumie się przez to tereny 
wyposażone w budynki i budowle o różnych ro-
dzajach użytkowania na działkach tworzących 
zgrupowania nieruchomości (budynki jednorodzin-
ne szeregowe, budynki wielokondygnacyjne i wie-
lorodzinne, zabudowa przemysłowa, magazyno-
wo-składowa), 

11) zabu/Iwie rIzprIszInen – rozumie się przez to 
tereny pozostałe, w tym rolne z zabudową zagro-
dową oraz budynki jednorodzinne wolno stojące  
i letniskowe o zabudowie luźnej, 

12) s0acnach zlewnych – rozumie się przez to instala-
cje i urządzenia zdefiniowane w ustawie  
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,  
poz. 2008), 

13) w2ncie – oznacza to wójta gminy Legnickie Pole. 

R o z d z i a ł     

Wymagania w zaXresie u0rzymania czys0Iści  
i pIrzą/Xu na 0erenie nieruchImIści 

§ 3 

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

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

mieszczeń mieszczących urządzenia na odpady; 
3) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i z in-

nych części nieruchomości; 
4) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych 

obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków 
itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu 
przewidzianego przepisami prawa; 

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

§ 4 

Na terenie gminy zabrania się: 
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni 

ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; 
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architek-

tury, trawników oraz zieleńców, urządzeń do zbie-
rania odpadów, obiektów przeznaczonych do 
umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stano-
wiących elementy infrastruktury komunalnej; 

3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń 
itp. w miejscach do tego niewyznaczonych; 

4) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego 
celu ścianami; 

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

6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
7) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpa-

dów stałych; 
8) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczo-

nymi do tego celu stacjami zlewnymi; 
9) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych przez właścicieli nieruchomości; 
10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych 

do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych  
i wód opadowych spływających z powierzchni 
dachów, podjazdów, itp. 

§ 5 

1. Wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki: 
1) szkła z zachowaniem podziału na szkło białe  

i kolorowe, 
2) papieru i makulatury, 
3) opakowań z tworzyw sztucznych, 
4) złomu żelaza i metali kolorowych i gromadzenia 

tych odpadów w pojemnikach lub specjalnie 
oznakowanych workach, oddzielnie każdy rodzaj 
odpadów. 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady ro-
ślinne mogą byu kompostowane we własnym za-
kresie, z zastrzeżeniem § 7. 

§ 6 

1. Błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia z części 
nieruchomości udostępnionych do użytku publicz-
nego oraz chodników przylegających bezpośrednio 
do nieruchomości należy usuwau bezzwłocznie  
i gromadziu przy krawężnikach jezdni tak, by nie 
znajdowały się wokół drzew. 

2. Piasek użyty celem zapobiegania śliskości chodni-
ków należy usunąu niezwłocznie po ustaniu przy-
czyny jego zastosowania. 

3. Usuwanie śniegu i lodu z części nieruchomości słu-
żących do użytku publicznego poprzez użycie środ-
ków chemicznych, tj. soli, solanki i innych, dopusz-
cza się jedynie na drogach publicznych. 

§ 7 

Dopuszcza się w okresie od 1 października do  
30 kwietnia – na terenach rozproszonej zabudowy 
jednorodzinnej, ogrodów działkowych i na terenach 
rolniczych – spalanie poza instalacjami i urządzeniami 
powstałych na terenie nieruchomości pozostałości 
roślinnych pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych  
i upraw, jedynie na tych terenach gminy gdzie nie jest 
prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpa-
dów ulegających biodegradacji, pod warunkiem nieza-
dymiania miejsc służących do wspólnego użytku  
i nieruchomości sąsiednich. 

§ 8 

1. Rycie pojazdów mechanicznych i innych środków 
transportowych powinno się odbywau w miejscach 
na to wyznaczonych – myjniach. Zabrania się my-
cia pojazdów mechanicznych i innych środków 
transportowych na terenie nieruchomości przezna-
czonych do użytku publicznego, a w szczególności 
na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, placach, 
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skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parko-
wych oraz w pobliżu zbiorników wodnych oraz in-
nych wód powierzchniowych otwartych (cieków 
wodnych). 

2. Rycie pojazdów mechanicznych i innych środków 
transportowych za pomocą detergentów na terenie 
nieruchomości będących we władaniu osób fizycz-
nych jest dozwolone pod warunkiem uzyskania 
zgody właściciela oraz przy zbieraniu i doprowa-
dzaniu powstających ścieków do kanalizacji sani-
tarnej lub gromadzeniu ich w szczelnym zbiorniku 
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie  
z wymaganiami dotyczącymi usuwania nieczystości 
ciekłych. W szczególności ścieki te nie mogą byu 
bezpośrednio odprowadzane do wód powierzch-
niowych (cieków, zbiorników wodnych) lub do zie-
mi. 

3. Dopuszcza się mycie karoserii samochodów oso-
bowych lub ich części wodą niezawierającą deter-
gentów lub wodą zawierającą substancje ulegające 
biodegradacji, o ile nie będzie ono powodowało za-
nieczyszczenia gleby lub wód powierzchniowych 
substancjami chemicznymi, a zwłaszcza ropopo-
chodnymi, pod następującymi warunkami: 
1) czynnośu ta może byu wykonywana w odległo-

ści nie mniejszej niż 100 m od wszelkich wód 
powierzchniowych, takich jak zbiorniki wodne  
i cieki powierzchniowe (rzeki, kanały, rowy), 

2) powstające ścieki nie są odprowadzane do kana-
lizacji deszczowej (kanałów burzowych). 

4. Dokonywanie doraźnych napraw i regulacji pojaz-
dów mechanicznych, maszyn i urządzeń rolniczych 
dopuszczalne jest w miejscach wyłącznie do tego 
celu zorganizowanych i o powierzchni utwardzonej 
(np. garaże, parkingi z „kanałami” do przeglądu), na 
które uzyskano pozwolenie na użytkowanie w tym 
zakresie od właściwego organu budowlanego, pod 
następującymi warunkami: 
1) czynności te nie będą powodowały uciążliwości 

dla ludzi zamieszkałych w sąsiednich nierucho-
mościach i dla środowiska, 

2) powstające odpady będą gromadzone w pojem-
nikach do tego przeznaczonych. 

5. Dopuszcza się wykonywanie prostych napraw  
i regulacji pojazdów mechanicznych poza warszta-
tami naprawczymi (np. wymiana żarówek, wymia-
na świec zapłonowych, wymiana kół, uzupełnienie 
płynów itp.), z zastrzeżeniem: 
1) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywają-

cych w pobliżu miejsca naprawy, 
2) zapewnienia porządku i czystości w miejscu na-

prawy oraz niepowstawania ścieków zawierają-
cych oleje, smary i zanieczyszczenia ropopo-
chodne, 

3) niepowodowania uciążliwości dla środowiska 
(hałasu, emisji spalin). 

6. Naprawy, przeglądy i konserwacje pojazdów me-
chanicznych, w wyniku których powstają odpady 
niebezpieczne, muszą byu prowadzone w warszta-
tach specjalistycznych posiadających stosowne ze-
zwolenia. Dotyczy to w szczególności: napraw bla-
charsko-lakierniczych, konserwacji pojazdów, wy-
miany płynów i olejów eksploatacyjnych, naprawy  
i mycia silnika. 

R o z d z i a ł      

Urzą/zenia przeznaczIne /I zbierania I/pa/2w XImu-
nalnych na 0erenie nieruchImIści Iraz na /rIgach  
  publicznych – rI/zane, rIzmieszczanie i u0rzymanie 

§ 9 

1. Odpady komunalne mogą byu zbierane jedynie  
w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontene-
rach), wyłącznie do tego celu przeznaczonych  
i przystosowanych do mechanicznego wyładunku. 

2. Właściciel nieruchomości wyposaża ją w pojemniki 
(kontenery) o odpowiedniej liczbie i pojemności, 
gwarantującej ciągłośu gromadzenia odpadów po-
wstających na terenie nieruchomości. 

3. Właściciel nieruchomości zapewnia jej wyposażenie 
w odpowiednie pojemniki poprzez zakup takich 
urządzeń lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy. 

4. Rinimalną liczbę i wielkośu niezbędnych pojemni-
ków określa się w oparciu o obowiązującą w Regu-
laminie częstotliwośu wywozu i liczbę osób prze-
bywających w nieruchomości, rozumianą jako: za-
mieszkałych, zatrudnionych lub obsługiwanych  
(w obiekcie) z wyłączeniem ust. 5 pkt 1 Regulami-
nu: 
a) dla gospodarstw domowych wynosi ona 1 po-

jemnik 110 dm3Lnieruchomośu w zabudowie 
mieszkalnej jednorodzinnej lub gospodarstwach 
rolniczych, 

b) dla gospodarstw domowych w budynkach wie-
lorodzinnych szeregowych i wielokondygnacyj-
nych wynosi ona 1 pojemnik 110 dm3Lrodzinę. 

5. Ustala się następujące minimalne wskaźniki nagro-
madzenia odpadów komunalnych wytwarzanych  
w obiektach infrastruktury społeczno-gospodarczej: 
1) sklepy i punkty usługowe – na każde 10 m2 po-

wierzchni całkowitej 0,2 m3Lmiesiąc, 
2) punkty handlowe poza lokalem – na każdego za-

trudnionego 0,2 m3Lmiesiąc, 
3) lokale gastronomiczne – na jedno miejsce kon-

sumpcyjne 0,08 m3Lmiesiąc, 
4) pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rze-

mieślniczych, przemysłowych i usługowych, klu-
by, wypożyczalnie – na każdego zatrudnionego 
0,04 m3Lmiesiąc, 

5) szkoły, przedszkola – na jedną osobę (dziecko, 
uczeń, personel) 0,012 m3Lmiesiąc, 

6) przychodnie lekarskie i zakłady opieki zdrowot-
nej – na jednego pacjenta 0,012 m3Lmiesiąc, 

7) hotele – na jedno miejsce noclegowe 0,08 m3L 
Lmiesiąc. 

6. Podane minimalne wielkości pojemników lub 
wskaźniki nagromadzenia odpadów właściciel nie-
ruchomości przelicza, uwzględniając częstotliwośu 
obsługi na standardowe wielkości pojemników 
(kontenerów) nadających się do opróżniania przy 
pomocy taboru asenizacyjnego jakim dysponuje 
przedsiębiorca, z którym podpisuje umowę na wy-
wóz odpadów komunalnych. 

7. Do gromadzenia zwiększonej przejściowo ilości 
odpadów lub do gromadzenia odpadów powstają-
cych sezonowo, np. roślinnych przeznaczonych do 
kompostowania lub spalarni, oprócz pojemników 
(kontenerów) można używau worków plastikowych 
o właściwie dobranej pojemności i wytrzymałości, 
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zapewniającej bezpieczny z punktu widzenia tech-
nicznego i sanitarnego transport odpadów. 

§ 10 

1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów powin-
ny mieu pojemnośu od 0,05 do 5 m3, a kontenery – 
od 3,5 do 10 m3. 

2. Liczba pojemników (kontenerów) na odpady na 
terenie nieruchomości powinna byu wystarczająca 
do umieszczenia w nich wszystkich powstających 
odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem oraz 
dla zachowania czystości i porządku w miejscu 
gromadzenia odpadów, a ich rodzaj uzgodniony  
z przedsiębiorcą. 

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się 
stosowanie pojemników odpowiadających ogólnym 
warunkom określonym w Regulaminie, utrzyma-
nych w następującej kolorystyce : 
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier i makula-

turę, 
2)  biały – z przeznaczeniem na szkło białe, 
3) zielony lub żółty – z przeznaczeniem na szkło ko-

lorowe, 
4) czerwony – z przeznaczeniem na złom żelaza i 

metali kolorowych, 
5) siatkowy – z przeznaczeniem na tworzywa 

sztuczne. 
4. Pojemniki powinny byu oznaczone napisami okre-

ślającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone. 
Na pojemniku winna byu umieszczona informacja 
zawierająca logo, adres i telefon przedsiębiorcy ob-
sługującego pojemnik. 

5. Przeterminowane leki od ludności zbierane są  
w specjalistycznych pojemnikach ustawionych  
w aptekach na terenie gminy z zachowaniem od-
rębnych przepisów ich przyjmowania i unieszkodli-
wiania. 

6. Dopuszcza się stosowanie worków plastikowych 
do selektywnej zbiórki odpadów przy zachowaniu 
wynikającej z ust. 3 kolorystyki i oznaczeń. 

§ 11 

1. Zabrania się zbierania w urządzeniach na odpady 
komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 
szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybu-
chowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów  
z działalności gospodarczej, gałęzi, gruzu, mebli i 
innych odpadów wielkogabarytowych. 

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające 
w związku z prowadzeniem na terenie nieruchomo-
ści działalności w zakresie usług medycznych lub 
weterynaryjnych, nie mogą byu gromadzone w po-
jemnikach służących do zbierania odpadów komu-
nalnych. Zasady postępowania z tymi odpadami 
określają przepisy odrębne. 

3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek 
odpadów komunalnych, a w tym roślinnych. 

4. Obowiązki określone w ust. 1–2 stosuje się odpo-
wiednio do urządzeń na odpady (koszy) ustawio-
nych na drogach publicznych, przystankach komu-
nikacyjnych oraz innych terenach użytku publiczne-
go. 

5. Odpady wielkogabarytowe winny byu zbierane  
w dostosowanych do tego kontenerach o pojemno-

ści nie mniejszej niż 7 m3 lub gromadzone w wy-
znaczonych miejscach na nieruchomości w sposób 
nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez 
osoby trzecie, nienaruszający estetyki otoczenia  
i umożliwiający swobodny dostęp dla przedsiębior-
cy upoważnionego do zbierania tych odpadów. 

§ 12 

Odpady ulegające biodegradacji mogą byu komposto-
wane na terenie właściciela nieruchomości we wła-
snym zakresie jedynie w obszarze osiedli domów jed-
norodzinnych (działki przydomowe), gospodarstw  
rolniczych oraz ogrodów działkowych, w sposób nie-
powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsied-
nich, w kompostowniku lub specjalistycznych pojem-
nikach. 

§ 13 

1. Pojemniki (kontenery) muszą mieu konstrukcję za-
pewniającą możliwośu utrzymania ich we właści-
wym stanie sanitarnym oraz uniemożliwiającą zwie-
rzętom dostęp do odpadów. 

2. Rodzaj pojemników właściciel nieruchomości 
uzgadnia z przedsiębiorcą, któremu zlecił odbiór od-
padów komunalnych, albo powierza temu podmio-
towi wyposażenie nieruchomości w odpowiednie 
pojemniki zgodnie z zawartą umową. 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymy-
wau pojemniki (kontenery) na odpady w takim sta-
nie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie  
z nich mogło odbywau się bez przeszkód i powo-
dowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników,  
a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich 
w czystości i okresowego dezynfekowania. Zabiegi 
mycia i dezynfekcji powinny byu prowadzone przy 
użyciu sprzętu specjalistycznego w sposób wyklu-
czający zanieczyszczenie środowiska. 

4. Pojemniki (kontenery) powinny byu usytuowane  
w wydzielonym miejscu nieruchomości trwale 
oznaczonym, bądź na terenie przyległym (nieru-
chomośu sąsiednia lub teren zarządcy drogi), do 
którego właściciel nieruchomości uzyskał, wraz  
z terenem niezbędnym do obsługi komunikacyjnej, 
tytuł prawny. Teren pod pojemniki powinien byu 
utwardzony, o równej powierzchni, zabezpieczony 
przed zbieraniem się wody, błota i innych zanie-
czyszczeń, łatwo dostępny tak dla użytkowników  
i przedsiębiorcy; przy lokalizacji należy uwzględniu 
wymagania rozporządzenia Rinistra  nfrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadau budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.). 

5. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do 
odpadów gromadzonych w workach. 

§ 14 

1. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, 
w uzgodnionym terminie, swobodny dostęp do po-
jemników, umożliwiając opróżnienie pojemników 
(kontenerów) bez narażania na szkodę ludzi, bu-
dynków bądź pojazdów. 

2. Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 1 
może nastąpiu w drodze porozumienia z przedsię-
biorcą. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 161 –  17129  – Poz. 2559 

§ 15 

1. gromadzenie odpadów powstałych w wyniku pro-
wadzenia prac budowlanych może odbywau się 
wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez pro-
wadzącego prace, odrębnych pojemnikach (konte-
nerach), których ustawienie nie może powodowau 
utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości przez 
innych użytkowników. 

2. Zajęcie pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezd-
nie, rowy przydrożne) wymaga pisemnej zgody za-
rządcy drogi i uiszczenia opłaty wymaganej odręb-
nymi przepisami. 

§ 16 

Odpady nadające się do odzysku, których zbieranie 
może przynieśu zysk posiadaczowi – takie jak odpady 
złomu metali, pojazdy mechaniczne wycofane z eks-
ploatacji, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny  
i informatyczny, makulatura, tworzywa sztuczne itp. – 
właściciele mogą dostarczau samodzielnie i na własny 
koszt do punktów skupu zorganizowanych przez pod-
mioty gospodarcze. 

§ 17 

1. Na drogach publicznych (ulicach) posiadającą jezd-
nię utwardzoną i chodniki zarządca drogi jest zo-
bowiązany do ustawienia ulicznych pojemników na 
odpady (koszy ulicznych) o pojemności od 0,020 
do 0,050 m3. 

2. Kosze uliczne, o których mowa w ust. 1, rozmiesz-
cza się przy oznakowanych przejściach dla pie-
szych, przystankach komunikacyjnych oraz w miej-
scach o dużym natężeniu ruchu pieszego. 

3. Kosze uliczne powinny byu utrzymywane w stanie 
technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się 
odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych 
czynników zewnętrznych. 

§ 18 

Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze 
publicznym zobowiązany jest do: 
1) wyposażenia terenu nieruchomości, na którym się 

ono odbywa, w odpowiednią liczbę pojemników na 
odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby 
toalet, jeżeli zgromadzenie trwa dłużej niż cztery 
godziny, 

2) oczyszczenia terenu i usunięcia odpadów bezpo-
średnio po zakończeniu imprezy, jednak nie później 
niż w ciągu 24 godzin, 

3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje 
taka potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowo-
dowane zostało imprezą lub zgromadzeniem. 

R o z d z i a ł   r 

Częs0I0liwIść i spIs2b pIzbywania się I/pa/2w XI-
munalnych i nieczys0Iści cieXłych z 0erenu nieruchI-
mIści Iraz z 0eren2w przeznaczInych /I uży0Xu  
                               publicznegI 

§ 19 

1. Odpady oraz nieczystości ciekłe odbierane są  
z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę na 
podstawie umowy zawartej z właścicielem nieru-
chomości. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
udokumentowania korzystania z usług przedsiębior-

cy poprzez okazanie na żądanie osoby upoważnio-
nej przez wójta stosownych umów oraz dowodu 
zapłaty za wykonanie ww. usług. 

2. Dowody opłat za usługi związane z odbiorem odpa-
dów oraz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę 
należy przechowywau przez okres dwóch lat. 

§ 20 

1. Odpady komunalne, a także nieczystości ciekłe  
z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezod-
pływowe, powinny byu usuwane z częstotliwością: 
1) odpady – nie rzadziej niż: 

a) raz na dwa tygodnie z budynków jednoro-
dzinnych, 

b) raz na tydzień z budynków wielorodzinnych, 
2) nieczystości ciekłe – z taką częstotliwością, by 

nie powodowau przepełnienia zbiorników bezod-
pływowych (szamb). 

2. Odpady komunalne w obiektach infrastruktury spo-
łeczno-gospodarczej powinny byu usuwane nie rza-
dziej niż raz na tydzień. 

3. Odpady z pojemników do segregacji odpadów po-
winny byu usuwane z częstotliwością dostosowaną 
do pojemności pojemników na te odpady. Niedo-
puszczalne jest by pojemniki te ulegały przepełnie-
niu. 

4. Odpady ulegające biodegradacji powinny byu usu-
wane z częstotliwością dostosowaną do technologii 
ich magazynowania w pojemnikach. W przypadku 
zastosowania do ich zbierania prostych pojemników 
bez hermetyzacji i oddzielania odcieku – nie rzadziej 
niż dwa razy na tydzień w okresie między 1 kwiet-
nia i 30 września, a w pozostałym okresie nie rza-
dziej niż raz na tydzień. 

5. Odpady wielkogabarytowe należy usuwau z nieru-
chomości w terminach uzgodnionych z przedsię-
biorcą. 

§ 21 

1. Pojemniki lub kosze ustawione na terenach prze-
znaczonych do użytku publicznego powinny byu 
opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 
tydzień w sezonie jesienno-zimowym i dwa razy na 
tydzień w sezonie wiosenno-letnim lub częściej,  
w miarę potrzeb wynikających z konieczności za-
chowania porządku i czystości na tych terenach. 

2. Opróżnianie pojemników lub koszy z terenów okre-
ślonych w ust. 1 powinno byu zorganizowane tak, 
by czynnośu ta nie była uciążliwa dla korzystają-
cych z tych terenów (rano, wieczorem, nocą). 

§ 22 

Przenośne toalety uliczne powinny byu opróżniane  
i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami producentów 
tych kabin. 

R o z d z i a ł  r 

Wymagania ilIściIwe związane ze zbieraniem I/pa-
/2w XImunalnych uleganących biI/egra/acni i realiza-
cną innych wymagań wyniXanących z gminnegI planu  
                        gIspI/arXi I/pa/ami 

§ 23 

1. Wszystkie odpady, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie, odbierane przez przedsiębiorców pod-
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legają unieszkodliwianiu w instalacjach zlokalizo-
wanych poza terenem gminy. 

2. Zgodnie z zapisami Krajowego planu gospodarki 
odpadami i treścią niniejszego regulaminu, przed-
siębiorcy zobowiązani są w kolejnych latach wyeli-
minowau spośród odbieranych odpadów i poddau 
odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów poda-
ne w gminnym planie gospodarki odpadami z za-
strzeżeniem § 24. 

§ 24 

1. Ustalony niniejszym Regulaminem system gospoda-
rowania odpadami komunalnymi zapewnia ograni-
czenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania do wy-
sokości określonych w art.16a, pkt 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,  
poz. 628 z późn. zmianami). 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizują 
przedsiębiorcy. 

R o z d z i a ł  r  

ObIwiązXi Is2b u0rzymunących zwierzę0a /ImIwe 

§ 25 

1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do 
zachowania środków ostrożności zapewniających 
ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także 
dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej 
uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zo-
bowiązani do sprawowania właściwej opieki nad 
tymi zwierzętami, a w szczególności niepozosta-
wiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest nale-
życie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszcze-
niu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym  
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydosta-
nie się z niego. 

§ 26 

1. Na tereny użyteczności publicznej psy muszą byu 
wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne do-
datkowo w kagańcach. 

2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w 
miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że 
pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możli-
wośu sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem. 

3. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt 
domowych: 
1) do placówek handlowych, gastronomicznych  

i innych obiektów wspólnego lub publicznego 
użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowa-
nia, 

2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci. 
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psów – przewod-

ników osób niewidomych. 
5. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe 

mają obowiązek nie dopuszczau do zakłócania spo-
koju innym użytkownikom nieruchomości oraz nie-
ruchomości sąsiednich. 

§ 27 

1. Do obowiązków właścicieli psów należy bez we-
zwania: 

1) zarejestrowanie psa i opłacenie podatku od po-
siadanych psów, co roku, 

2) zaopatrzenie psa w znaczek rejestracyjny lub in-
ny identyfikator pozwalający na ustalenie osoby 
utrzymującej zwierzę, 

3) poddanie obowiązkowemu szczepieniu (po ukoń-
czeniu dwóch miesięcy życia), co roku, 

4) bezzwłoczne zgłoszenie do lekarza weterynarii 
przypadków pogryzienia człowieka przez psa  
i zastosowanie się do zaleceń służb weteryna-
ryjnych. 

2. Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe 
zobowiązani są do posiadania dowodu szczepień 
ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez 
odpowiednie służby weterynaryjne. 

§ 28 

Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe 
należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawio-
nych przez te zwierzęta: 
1) na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach 

wspólnego użytku w obrębie budynku, a także  
w obiektach publicznych, 

2)  na chodnikach, alejkach spacerowych i innych 
miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,  
a także w miejscach publicznych. 

§ 29 

Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych 
utrzymujący je zobowiązani są stosowau środki ochro-
ny niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwie-
rząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach prze-
znaczonych do wspólnego lub publicznego użytku. 

§ 30 

Zwierzęta pozostawione bez opieki będą przewożone 
do schronisk dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne 
oddawane do ogrodów zoologicznych lub schronisk. 

§ 31 

1. gołębi nie utrzymuje się w rejonach, w których 
występuje zabudowa mieszkaniowa wielokondy-
gnacyjna i wielorodzinna. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w nieruchomo-
ściach o zabudowie jednorodzinnej rozproszonej, je-
żeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie po-
woduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsied-
nich. 

§ 32 

Zwierzęta padłe powinny byu zgłoszone przez właści-
ciela do zakładu utylizacji. 

R o z d z i a ł  r   

Wymagania /I0yczące u0rzymywania zwierzą0 gIspI-
/arsXich na 0erenach wyłączInych z prI/uXcni  
rIlniczen, w 0ym 0aXże zaXazu ich u0rzymywania  
na IXreślInych Ibszarach lub w pIszczeg2lnych  
                           nieruchImIściach 

§ 33 

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz w zwar-
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tej zabudowie jednorodzinnej i szeregowej mającej 
charakter zabudowy osiedlowej oraz na terenie za-
budowy jednorodzinnej rozproszonej o powierzchni 
poniżej 1000 m2 oraz w tej zabudowie. 

2. Zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt go-
spodarskich: 
1) wewnątrz mieszkań, 
2) w pomieszczeniach niezaprojektowanych i nie-

przeznaczonych do tego celu, jak: strychy, piw-
nice domów mieszkalnych, garaże wbudowane 
w domy mieszkalne, balkony, werandy itp., 

3) na nieruchomościach wpisanych przez właściwe 
organy do rejestru zabytków, 

4) na terenach ujęu wodnych oraz w strefach 
ochronnych wokół tych ujęu, określonych od-
rębnymi przepisami prawa wodnego, 

5) na terenach rekreacyjnych. 
3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich 

w zabudowie jednorodzinnej rozproszonej, niemają-
cej charakteru osiedlowego z zastrzeżeniem § 34. 

§ 34 

1. Na obszarze gminy, na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej i niewymienionych w § 33 
mogą byu chowane zwierzęta gospodarskie pod 
warunkiem przestrzegania zasad określonych  
w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że 
działalnośu ta nie będzie powodowała uciążliwości 
dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie 
prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi  
w przepisach prawa budowlanego, ochrony śro-
dowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem 
warunków higieniczno-sanitarnych. 

2. Pod pojęciem utrzymania i hodowli zwierząt go-
spodarskich należy rozumieu wszelkie formy po-
siadania zwierząt gospodarskich na terenie gminy. 
Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowią-
zany do zapewnienia im opieki i właściwych wa-
runków bytowania. Warunki chowu i hodowli 
zwierząt nie mogą powodowau u nich urazów  
i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. 

3. Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna byu 
usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie 
pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych  
i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciąż-
liwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby  
i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przeby-
wających w obiektach przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości. 

4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadau 
obiekty inwentarskie przeznaczone do utrzymy-
wania i hodowli zwierząt gospodarskich, określają 
odrębne przepisy budowlane. Wybiegi dla zwie-
rząt gospodarskich winny byu ogrodzone siatką 
drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem,  
w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwie-
rząt poza obręb wybiegu. 

5. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren 
ich utrzymania i hodowli oraz otoczenie obiektów 
inwentarskich winny byu utrzymane w należytej 
czystości oraz odkażane zgodnie z wymaganiami 
przewidzianymi w przepisach sanitarnych.  
W przypadku gdy z pomieszczeń gospodarczych 
gnojówka nie może byu usuwana przy wykorzy-
staniu odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych, 

winna byu ona odprowadzana krytymi rowkami 
ściekowymi do studzienek i dołów kloacznych, 
urządzonych w ten sposób, aby odprowadzona  
i gromadzona gnojowica nie zanieczyszczała wód 
gruntowych i gleby. 

6. Odchody zwierząt, obornik, odpady i inne nieczy-
stości pochodzące z utrzymania i hodowli, groma-
dzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny 
byu magazynowane w miejscach o utwardzonym i 
nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonych co naj-
mniej 30 m od miejsc publicznych oraz budynków 
lub innych obiektów przeznaczonych na stały po-
byt ludzi i co najmniej co 10 dni odkażane (wap-
nowane). 

7. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są obowią-
zani do usuwania pozostawionych przez nie od-
chodów, karmy, ściółki oraz innych nieczystości 
pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt. 
Obowiązek ten dotyczy również wszystkich 
miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, 
trawniki itp.) zanieczyszczonych podczas przepę-
dzania zwierząt gospodarskich. 

8. Pszczoły winny byu trzymane w pniach (ulach) 
ustawionych w odległości co najmniej 5 m od 
granicy nieruchomości, w taki sposób, aby wyla-
tujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzy-
stania z nieruchomości sąsiadujących z terenem 
hodowli. Dopuszcza się hodowlę pszczół w ilości 
do 10 szt. pni w obrębie jednej nieruchomości. 

9. Zasady wymienione wyżej nie dotyczą zwierząt 
przebywających w zakładach weterynaryjnych, 
zwierzyńcach, stanowiących własnośu cyrków lub 
klubów sportowo-rekreacyjnych. 

10. Wprowadza się obowiązek zgłaszania padłych 
zwierząt gospodarskich do zakładów utylizacyj-
nych. 

§ 35 

1. Osoby utrzymujące i hodujące zwierzęta gospodar-
skie z naruszeniem ustaleń zawartych w niniejszym 
Regulaminie obowiązane są w terminie 6 miesięcy 
od daty wejścia w życie Regulaminu do dostoso-
wania utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich 
do tych zasad lub do jej likwidacji. 

2. Zasady wymienione w § 34 nie naruszają upraw-
nień Państwowego Powiatowego  nspektora Sani-
tarnego do wydawania decyzji o likwidacji, utrzy-
mywaniu i hodowli zwierząt w przypadkach prze-
widzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaź-
nych. 

R o z d z i a ł  r    

Obszary pI/leganące IbIwiązXIwen /era0yzacni i 0er-
miny nen przeprIwa/zania 

§ 36 

1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaź-
nych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 
szczury i myszy, w przypadku ich występowania na 
posesjach zobowiązuje się właścicieli nieruchomo-
ści do przeprowadzania deratyzacji na terenie pose-
sji. 

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deraty-
zację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości,  
w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze  
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i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, 
wiaty śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne  
i magazyny. 

3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używau 
preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzo-
nych przez ministra właściwego w sprawach opieki 
zdrowotnej, o wysokiej skuteczności i relatywnie 
małej toksyczności dla środowiska naturalnego. 

4. Trutkę należy wykładau dwukrotnie w ciągu roku: 
w pierwszym terminie w miesiącach marzec-
kwiecień, w drugim terminie w miesiącach listopad-
grudzień, w ilości i według instrukcji stosowania 
danego preparatu. 

R o z d z i a ł   X 

§ 37 

Naruszanie przepisów regulaminu podlega karze 
grzywny przewidzianej w ustawie z dnia 20 maja 
1971 Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 11, poz. 114  
z późniejszymi zmianami). 
 

§ 38 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 39 

Traci moc uchwała nr XXL126L97 Rady gminy w Le-
gnickim Polu z dnia 26 lutego 1997 r. w sprawie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Le-
gnickie Pole. 

§ 40 

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

PRZEWODN CZĄCY RADY 
 

WŁODZIMIERZ PASZKOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 

25nh 

UCHWAŁA WADA GMINA GŁOGÓW  

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany w części uchwały Wa/y Gminy GłIg2w nr XIza128a2hh4 
z /nia 3h czerwca 2hh4 r. w sprawie na/ania nazw ulicIm w mienscIwIści 
                                               WuszIwice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada gminy głogów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr X rL128L2004 Rady gminy głogów  
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw 
ulicom w miejscowości Ruszowice wprowadza się 
następujące zmiany: 
§ 1. otrzymuje brzmienie: 
„Nadaje się nazwy następującym drogom w miejsco-
wości Ruszowice: 
• położonej na terenie miasta głogowa, przebiegają-

cej od skrzyżowania z ulicą Legnicką do skrzyżo-
wania z ulicą Wojska Polskiego w zakresie obsługi 
nieruchomości położonych w obrębie Ruszowice . – 
ulica MarszałXa J2zefa Piłsu/sXiegI, 

• stanowiącej obwodnicę południową miasta głogo-
wa, położonej w obrębie Ruszowice od skrzyżowa-
nia z ulicą Kolorową do skrzyżowania z ulicą Wita 
Stwosza w głogowie – ulica Księcia J2zefa PInia-
0IwsXiegI. 

• numerze ewidencyjnym działki 135L8 – ulica Ama-
ran0Iwa”. 

§ 2 

Przebieg nazwanych ulic określa szkic, stanowiący 
załącznik do tej uchwały. 

§ 3 

W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy. 

§ 5 

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

PRZEWODN CZĄCA RADY 
 

KRYSTYNA GRZEGOREK 
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ZałączniX /I uchwały Wa/y Gminy 
GłIg2w z /nia 3h czerwca 2hhn r. 
(pIz. 25nh) 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywau: 

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 Peleniej górze, 58-560 Pelenia góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75L764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. w. 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. Treśu wydawanych dzienników dostępna jest w  nternecie na stronie: 

http:LLwww.duw.plLLdzienn.htm 
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