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ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU  
GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 4 sierpnia 2006 r. 

zmieniające rozporządzenie nr 03/2006 i jpraiie pjranoiienia jrre/2 
ochronnej pjęcia iod2 podziemnej i Srar2m Wołoiie, poiiar Wołói  

i iojeiódzriie dolnośląjkim 

 Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W rozporządzeniu nr 03/2006 Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia  
8 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wody podziemnej w Starym Wołowie, 
powiat Wołów w województwie dolnośląskim  
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 66, poz. 1050) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody stanowią: 
1) Teren ochrony bezpośredniej o powierzchni 

0,5476 ha (wymiary 120 x 125 x 45 x 45 m) 
zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) Teren ochrony pośredniej o powierzchni  
18,22 ha, zgodnie z załącznikami nr 2, nr 3 oraz 
nr 4.” 

2) W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się wy-
konywania robót i czynności powodujących zmniej-
szenie przydatności ujmowanej wody lub wydajno-
ści ujęcia, tj.: 
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; 
2) rolniczego wykorzystania ścieków; 
3) przechowywania lub składowania odpadów 

promieniotwórczych i chemicznych; 
4) budowy autostrad, dróg oraz torów kolejo-

wych; 
5) lokalizacji zakładów przemysłowych oraz ferm 

chowu lub hodowli zwierząt; 
6) lokalizowania magazynów produktów ropopo-

chodnych, a także rurociągów do ich transpor-
tu; 
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7) lokalizowania składowisk odpadów komunal-
nych, niebezpiecznych, innych niż niebezpiecz-
ne i obojętne oraz obojętnych; 

8) lokalizowania nowych ujęl wody dla innych 
użytkowników; 

9) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt; 
10) wydobywania kopalin."  

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. Załącznikami do niniejszego rozporządzenia 
są: 
1) Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny z granicą tere-

nu ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Starym 
Wołowie; 

2) Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny z zasięgiem 
strefy ochronnej ujęcia wody w Starym Woło-
wie; 

3) Załącznik nr 3 – Mapa ewidencji gruntów z za-
sięgiem strefy ochronnej ujęcia wody w Starym 
Wołowie; 

4) Załącznik nr 4 – Opis przebiegu granicy terenu 
ochrony pośredniej ujęcia wody w Starym Wo-
łowie; 

5) Załącznik nr 5 – Wykaz działek w obrębie terenu 
ochrony pośredniej ujęcia wody w Starym Wo-
łowie." 

§ 2 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

DYREKTOR 
 

RYSZARD KOSIERB 
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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

i jpraiie przekjzrałcenia Dolnośląjkiego Wojeiódzkiego Ośrodka  
Med2c2n2 Prac2 ie Wrocłaiip 

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

 
 

§ 1 

1. Przekształca się Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy we Wrocławiu poprzez: 
1) utworzenie: 

a) Poradni Psychiatrycznej w strukturze Działu 
Diagnostyczno-Konsultacyjnego DWOMP we 
Wrocławiu, 

b) Pracowni Diagnostyki Elektrofizjologicznej 
„EMG” w strukturze Działu Diagnostyczno- 
-Konsultacyjnego we Wrocławiu,  

2) rozszerzenie działalności: 
a) Poradni Rhorób Zawodowych i utworzenie  

w jej miejsce Poradni Medycyny Pracy  
w DWOMP we Wrocławiu i Oddziałach 
DWOMP w Jeleniej Górze, Lubinie i Wałbrzy-
chu, 

b) Poradni Psychologii Pracy i utworzenie w jej 
miejsce Poradni Psychologicznej w DWOMP 
we Wrocławiu i w Oddziałach w Jeleniej Gó-
rze, Lubinie i Wałbrzychu, 

3) likwidację Poradni Pulmunologicznych w struktu-
rze Działu Diagnostyczno-Konsultacyjnego 
DWOMP i w Oddziałach DWOMP w Jeleniej Gó-

rze, Lubinie i Wałbrzychu oraz przeniesienie ich 
działalności orzeczniczej do Poradni Medycyny 
Pracy. 

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie 
ogranicza zakresu świadczeń udzielanych przez 
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 
we Wrocławiu oraz nie skutkuje ograniczeniem do-
stępności do świadczeń i ich jakości.  

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

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

PRZEWODNIRZĄRY SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWW DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
STANISŁAW JURCEWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

i jpraiie jzczegółoi2ch zajad i rr2bp pmarzania, odraczania i rozkładania 
na rar2 jpłar2 należności pieniężn2ch 

 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 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Rhojnowa uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odracza-
nia i rozkładania na raty spłaty należności pienięż-
nych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity  
z późn. zm.), przypadających Gminie Miejskiej Rhoj-
nów i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazuje 
organy do tego uprawnione. 

2. Udzielanie ulg w formie umarzania, odraczania  
i rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych, 
na wniosek podmiotu prowadzącego działalnośl 
gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-
prawną, następuje zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  
Nr 123, poz. 1291). 

§ 2 

Ilekrol w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) należnościach pieniężnych – należy przez to rozu-

miel należnośl główną, odsetki ustawowe oraz 
koszty sądowe, egzekucyjne i inne według stanu na 
dzień złożenia wniosku; 

2) uldze – należy przez to rozumiel umorzenie, rozło-
żenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty należ-
ności pieniężnych; 

3) decyzji – należy przez to rozumiel decyzję admini-
stracyjną, jednostronne oświadczenie woli organu 
uprawnionego, ugodę; 

4) dłużniku – należy przez to rozumiel osobę fizyczną, 
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej zobowiązaną do za-
płacenia należności pieniężnych; 

5) wierzycielu – należy przez to rozumiel jednostki 
organizacyjne Gminy Miejskiej Rhojnów powiązane 
z budżetem; 

6) kierowniku – należy przez to rozumiel osobę zarzą-
dzającą jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej 
Rhojnów będącą wierzycielem; 

7) organie uprawnionym – należy przez to rozumiel 
organy i osoby wskazane w niniejszej uchwale, 
uprawnione do udzielenia ulg w spłacie należności; 

§ 3 

1. Należności pieniężne mogą zostal w całości lub  
w części umorzone ze względu na interes publiczny 
lub ważny interes dłużnika: 
1) na wniosek dłużnika, a w szczególności, jeżeli: 

a) pobranie należności zagraża egzystencji dłuż-
nika, 

b) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości 
dłużnika lub umorzył postępowanie upadło-
ściowe z przyczyn, o których mowa  
w art. 13 ust. 1 oraz w art. 361 pkt 1 usta-
wy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło-
ściowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 
z późn. zm.); 

2) z urzędu, jeżeli: 
a) nie można ustalil osoby dłużnika, miejsca je-

go zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź 
jego siedziby, 

b) postępowanie egzekucyjne okazało się bez-
skuteczne lub zachodzi uzasadnione przy-
puszczenie, że w postępowaniu egzekucyj-
nym nie uzyska się kwoty wyższej od kosz-
tów dochodzenia tej należności, 

c) nie wyegzekwowano należności w toku po-
stępowania likwidacyjnego lub upadłościo-
wego, 

d) dłużnik – osoba fizyczna – zmarł nie pozo-
stawiając żadnego majątku lub pozostawił 
ruchomości niepodlegające egzekucji na pod-
stawie odrębnych przepisów albo pozostawił 
przedmioty codziennego użytku domowego, 
których łączna wartośl nie przekracza kwoty 
stanowiącej trzykrotnośl przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w roku poprzedza-
jącym umorzenie i jednocześnie brak jest 
spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub 
jednostka samorządu terytorialnego, 

e) dłużnik – osoba prawna – został wykreślony 
z właściwego rejestru osób prawnych przy 
jednoczesnym braku majątku, z którego moż-
na przeprowadzil egzekucję, a odpowiedzial-
nośl z tytułu wierzytelności nie przechodzi  
z mocy prawa na osoby trzecie, 

f) należnośl pieniężna jest mniejsza lub równa 
trzykrotnej kwocie najniższego wpisu sądo-
wego od pozwu w postępowaniu zwykłym, 

g) należności pieniężne uległy przedawnieniu, 
h) należności pieniężne wykazane w tytule wy-

konawczym okazały się nienależne, 
i) wystąpią inne uzasadnione okoliczności. 

2. Umarzanie należności pieniężnych następuje w od-
niesieniu do: 
1) należności o charakterze administracyjno-

prawnym – w drodze decyzji administracyjnej; 
2) należności wynikające ze stosunków cywilno-

prawnych – w drodze pisemnego jednostronne-
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go oświadczenia woli złożonego przez organ 
uprawniony. 

3. Umorzenie z urzędu należności pieniężnych zarów-
no o charakterze administracyjno-prawnym, jak  
i cywilno-prawnym, może nastąpil w drodze pi-
semnego jednostronnego oświadczenia woli organu 
uprawnionego, które pozostawia się w aktach 
sprawy. 

4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należ-
ności pieniężnych, organ uprawniony oznacza ter-
min zapłaty pozostałej części należności z zastrze-
żeniem, że w razie niedotrzymania terminu spłaty: 
1) oświadczenie woli dotyczące udzielonej ulgi traci 

moc, 
2) wydana zostanie decyzja stwierdzające wyga-

śnięcie decyzji administracyjnej dotyczącej 
udzielonej ulgi. 

5. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpo-
wiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może na-
stąpil w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające 
umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników. 

§ 4 

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
dłużnika lub interesem publicznym organy upraw-
nione, na wniosek dłużnika, biorąc pod uwagę jego 
możliwości płatnicze, mogą odraczal lub rozkładal 
na raty spłatę całości lub części należności pienięż-
nych. 

2. Odraczanie i rozkładanie na raty zapłaty należności 
pieniężnych następuje w odniesieniu do: 
1) należności o charakterze administracyjno-

prawnym – w drodze decyzji administracyjnej, 
2) należności wynikających ze stosunków cywilno-

prawnych – w drodze pisemnego jednostronne-
go oświadczenia woli złożonego przez organ 
uprawniony lub ugody zawartej między dłużni-
kiem i organem uprawnionym. 

3. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty od-
roczono lub, której spłatę rozłożono na raty, nie po-
biera się odsetek ustawowych za okres od dnia na-
stępującego po dniu złożenia wniosku do dnia upły-
wu terminu spłaty należności. 

4. Jeżeli w terminie określonym w decyzji dłużnik nie 
dokonał zapłaty odroczonych należności pienięż-
nych lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyzna-
czonym terminie albo w pełnej wysokości: 
1) oświadczenie woli organu uprawnionego lub 

zawarta ugoda dotycząca udzielonej ulgi traci 
moc, 

2) wydana zostanie decyzja stwierdzająca wyga-
śnięcie decyzji administracyjnej dotyczącej 
udzielonej ulgi. 

5. Do odraczania i rozkładania na raty spłaty należno-
ści pieniężnych stosuje się odpowiednio § 3 ust. 5 
niniejszej uchwały. 

§ 5 

Do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
uprawnieni są: 

1) Burmistrz Miasta Rhojnowa – jeżeli kwota należno-
ści jest równa i wyższa niż 2.000,00 zł, 

2) kierownik – jeżeli kwota należności nie przekracza 
kwoty 2.000,00 zł. 

§ 6 

1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pie-
niężnych dłużnik składa wierzycielowi, wraz z do-
kumentami potwierdzającymi okoliczności faktycz-
ne wskazane we wniosku. 

2. W przypadku ubiegania się o udzielenia ulgi w spła-
cie należności pieniężnych, o których mowa w § 3 
ust. 1 pkt 1 lit. a oraz § 4 ust. 1 niniejszej uchwa-
ły, dodatkowo wraz z wnioskiem dłużnik: 
1) osoba fizyczna – składa „Informację o sytuacji 

majątkowej”, według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-
sposiadająca osobowości prawnej składa doku-
menty świadczące o sytuacji finansowej, np. 
sprawozdania finansowe, bilans, deklaracje po-
datkowe. 

3. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku  
w zakresie jego kompletności i może wezwal dłuż-
nika do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, z po-
uczeniem, że niezastosowanie się do wezwania  
w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie 
podania bez rozpatrzenia. 

§ 7 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają Bur-
mistrzowi Miasta Rhojnowa sprawozdanie z udzie-
lonych ulg, o których mowa w niniejszej uchwale 
do dnia 31 stycznia danego roku za rok poprzedni. 
Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Burmistrz Miasta Rhojnowa przedstawia Radzie 
Miejskiej Rhojnowa sprawozdanie dotyczące umo-
rzonych należności pieniężnych oraz udzielonych 
ulg należności pieniężnych do dnia 31 marca dane-
go roku za rok poprzedni. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta 
Rhojnowa. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Rhojnowie oraz ogłoszenie  
w „Gazecie Rhojnowskiej”. 
 
 
 
 

PRZEWODNIRZĄRY 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ BOBYK 
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Załącznik nr 1 do pchiał2 Rad2 Miej-
jkiej Chojnoia z dnia 2  czerica 
2006 r. (poz. 2765) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

i jpraiie jrarprp Urzędp Miajra i Gmin2 i S2jrrz2c2 Kłodzkiej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.1), art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w By-
strzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się statut Urzędowi Miasta i Gminy w Bystrzy-
cy Kłodzkiej. 

R o z d z i a ł  I 

Pojranoiienia ogólne 

§ 2 

1. Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, zwany 
dalej urzędem, jest jednostką budżetową nieposia-
dającą osobowości prawnej. 

2. Siedzibą urzędu jest miasto Bystrzyca Kłodzka. 
3. Obszarem działania urzędu jest teren gminy By-

strzyca Kłodzka. 
4. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

R o z d z i a ł  II 

Przedmior i zakrej działania 

§ 3 

1. Przedmiotem działalności urzędu jest realizacja za-
dań Burmistrza określonych w obowiązujących 
przepisach prawa. 

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa 
regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza 
Bystrzycy Kłodzkiej w drodze zarządzenia. 

R o z d z i a ł  III 

Gojpodarka /inanjoia 

§ 4 

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się 
na zasadach określonych dla jednostek budżeto-
wych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan docho-
dów i wydatków z tytułu całokształtu działalności, 
sporządzany na podstawie obowiązujących przepi-
sów. 

§ 5 

Środki na działalnośl urzędu pochodzą z budżetu gmi-
ny, a pobrane dochody jednostka odprowadza na ra-
chunek dochodów gminy. 

R o z d z i a ł  Ir 

Mająrek jednojrki 

§ 6 

Przekazuje się w zarząd na rzecz urzędu nieruchomośl 
zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym  
(o powierzchni ogólnej 1.593,87 m2, w tym; użytko-
wej 1030,53 m2, i kubaturze 6126,50 m3), położoną 
w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza nr 6  
w obrębie geodezyjnym Rentrum w granicach działki 
nr 378 (WM 4) o pow. 1542 m2, objętej KW nr 63000, 
o wartości odtworzeniowej 2.915.600,- zł (wg stanu 
na miesiąc sierpień 1999 r. ). 

R o z d z i a ł  r 

Pojranoiienia końcoie 

§ 7 

Urząd prowadzi dokumentację finansową, organizacyj-
ną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 8 

Zmiany niniejszego statutu mogą byl dokonane  
w trybie jego nadania. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 
 
 
 

 
 

PRZEWODNIRZĄRY 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
BRONISŁAW PATYNKO 

 
_______________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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  
i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 6 lipca 2006 r. 

i jpraiie podziałp Wrocłaiia na okręgi i2borcze, ich granic i npmerói 
oraz liczb2 radn2ch i2bieran2ch i każd2m okręgp i i2borach do Rad2 

Miejjkiej Wrocłaiia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku z art. 89 ust. 4, art. 90 ust. 2, art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i sejmików wo-
jewództw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz zarządzenia 
nr 87 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie usta-
lenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad 
powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim (Dz. Urz. Woj. Doln. 
Nr 83, poz. 1338) Rada  Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Dokonuje się podziału Wrocławia na dwa sześcio-
mandatowe i pięl pięciomandatowych okręgów 
wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Ra-
dy Miejskiej Wrocławia. 

2. Numery okręgów wyborczych i odpowiadające im 
obszary, które wyznaczają osiedla utworzone 
uchwałą nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 20 marca 1991 r., wraz z wybieraną liczbą 
radnych, określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLIX/1735/02 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie po-

działu Wrocławia na okręgi wyborcze, ich granic i nu-
merów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia (Biu-
letyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 6, poz. 
329). 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

 
WIREPRZEWODNIRZĄRW 

RWDY MIEJSKIEJ 
 

BARBARA ZDROJEWSKA 
 
 
 

 
Załącznik do pchiał2 Rad2 Miejjkiej 
Wrocłaiia z dnia 6 lipca 2006 r. 
(poz. 2767) 

 
 

WYKAZ OKRĘGÓW WYSORCZYCH 
DLA WYSORU RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 
Numer 
okręgu 

Granice okręgu (osiedla) 
Liczba 
radnych 

1. Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Nadodrze, Kleczków 6 

2. 
Ołbin, pl. Grunwaldzki, Zacisze – Zalesie – Szczytniki, Biskupin – Sępolno – Dąbie – 
Bartoszowice 

5 

3. Powstańców Śląskich, Gaj, Borek, Huby 6 

4. 
Grabiszyn – Grabiszynek, Przedmieście Oławskie, Tarnogaj, Księże, Brochów, Bień-
kowice, Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn, Krzyki - Partynice, Klecina 

5 

5. Szczepin, Gądów – Popowice Pd., Pilczyce – Kozanów – Popowice Pn. 5 

6. 
Muchobór Mały, Nowy Dwór, Oporów, Kuźniki, Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmano-
wo – Jarnołtów – Strachowice – Osieniec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie 

5 

7. 
Karłowice – Różanka, Kowale, Swojczyce – Strachocin – Wojnów, Psie Pole – Zawi-
dawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice – Poświętne – Ligota, Widawa, Lipa 
Piotrowska, Świniary, Osobowice – Rędzin 

5 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 6 lipca 2006 r. 

i jpraiie zmian i podziale na jrałe obiod2 głojoiania na rerenie Wro-
cłaiia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 30 ust. 2 i 3 oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Miejska 
Wrocławia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIII/739/00 Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania na obszarze Wrocławia dla 
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 października 
2000 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 28, poz. 469 ze zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) W obwodzie głosowania nr 1: 

a) użyte wyrazy „ul. Kazimierza Wielkiego N 61- 
-89” zastępuje się wyrazami „ul. Kazimierza 
Wielkiego 29-51, N 61-89”, 

b) użyte wyrazy „ul. Świdnicka P 24-36” zastępuje 
się wyrazami „ul. Świdnicka N 1-11, P 24-36”, 

c) dodaje się ulice: Leszczyńskiego, Ofiar Oświę-
cimskich 1-21, 21W, Plac  ranciszkański, Plac 
Solny 6/7, 6/7W, 8/9, 10-17, Plac Wolności, 
Świętej Doroty; 

2) W obwodzie głosowania nr 2: 
a) skreśla się ul. Rynek P 30-38, 
b) dodaje się ulicę Kuźniczą, 
c) użyte wyrazy „ul. Szewska 78-81” zastępuje się 

wyrazami „ul. Szewska”, 
d) użyte wyrazy „ul. Łaciarska 4-11, 59, 59W, 

59B” zastępuje się wyrazami „ul. Łaciarska 4- 
-11, N 57-61”, 

e) użyte wyrazy „ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, 
41/43, P 42-46” zastępuje się wyrazami „ul. 
Ofiar Oświęcimskich 36-46”, 

f) użyte wyrazy „ul. Świdnicka P 2-8, 8W, 8B” za-
stępuje się wyrazami „ul. Świdnicka P 2-10”, 

g) użyte wyrazy „ul. Wita Stwosza 12-18, 19/20” 
zastępuje się wyrazami „ul. Wita Stwosza 12- 
-25”; 

3) W obwodzie głosowania nr 3: 
a) użyte wyrazy „ul. Łaciarska 23-34” zastępuje 

się wyrazami „ul. Łaciarska 23-39”, 
b) dodaje się ul.: Kotlarską 2-18, 43, Nożowniczą 

27-48, Plac Uniwersytecki, Uniwersytecką 3/5, 
Wita Stwosza 31-58; 

4) W związku z jego likwidacją w obwodzie nr 4 skre-
śla się „ul. : Kotlarską 2-18, 43, Kuźniczą 3-35, 
Łaciarską 36, 39, Nożowniczą 27-48, Plac Uniwer-
sytecki, Szewską 18-70, Uniwersytecką 3/5, Wita 
Stwosza 33/34, 35-58”; 

5) W obwodzie głosowania nr 5: 
a) skreśla się ulice: Rynek 1-8, 9/11, 42/43,  

44-60, Rynek-Ratusz, Przejście Garncarskie, Su-
kiennice, Kuźniczą 41-67, 

b) użyte wyrazy „ul. Kiełbaśnicza 1-13, 14/15” 
zastępuje się wyrazami „ul. Kiełbaśnicza 1-
16”, 

c) użyte wyrazy „ul. Uniwersytecka 11/12,  
13, 19/20, 27/28, 27/28W” zastępuje się wy-
razami „ul. Uniwersytecka 9-29”; 

6) W związku z jego likwidacją w obwodzie głoso-
wania nr 6 skreśla się ulice: Gepperta. Kazimierza 
Wielkiego 29-51, Leszczyńskiego, Ofiar Oświę-
cimskich 1-21, 21W, Plac  ranciszkański, Plac 
Solny numery 6/7, 6/7a, 8/9, 10-17, Plac Wolno-
ści, Rynek 13-26, 27/28, Świdnicką N 1-11, 
Świętej Doroty; 

7) W obwodzie głosowania nr 7: 
a) użyte wyrazy „ul. Ruska 37/38, 39-68” zastę-

puje się wyrazami „ul. Ruska 36-68”, 
b) dodaje się ulice: Rynek, Rynek-Ratusz, Przej-

ście Garncarskie, Sukiennice, Gepperta; 
8) W obwodzie głosowania nr 8: 

a) użyte wyrazy „ul. Kiełbaśnicza 16-32” zastę-
puje się wyrazami „ul. Kiełbaśnicza 17-32”, 

b) użyte wyrazy „ul. Ruska 2-36” zastępuje się 
wyrazami „ul. Ruska 2-35”, 

c) użyte wyrazy „Plac 1 Maja” zastępuje się wy-
razami „Plac Jana Pawła II”; 

9) W obwodzie głosowania nr 9: 
a) skreśla się ul. Sienkiewicza 21 i 23, 
b) dodaje się Plac Generała Bema; 

10) W obwodzie głosowania nr 10: 
a) użyte wyrazy „ul. Pawłowa N 1-15” zastępuje 

się wyrazami „ul. Pawłowa”, 
b) użyte wyrazy „ul. Tęczowa N 1-7, 24-33” za-

stępuje się wyrazami „ul. Tęczowa 1-33”, 
c) dodaje się ulice: Marszałka Piłsudskiego 1-12, 

Plac Legionów 15-17, Podwale 27, Sądową 
10-14; 

11) W obwodzie głosowania nr 13 użyte wyrazy  
„ul. Tęczowa P 34-50, 50W” zastępuje się wyra-
zami „ul. Tęczowa P 34-52”; 

12) W obwodzie głosowania nr 14: 
a) użyte wyrazy „Plac Muzealny 3-12” zastępuje 

się wyrazami „Plac Muzealny”, 
b) użyte wyrazy „ul. Sądowa N 3-9, 9W” zastępu-

je się wyrazami „ul. Sądowa 1-9, 9W”, 
c) użyte wyrazy „ul. Marszałka Piłsudskiego 

15/17, P 14-26, 27/29” zastępuje się wyra-
zami „ul. Marszałka Piłsudskiego 13-26, 
27/29”, 
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d) dodaje się ulice: Kościuszki P 2-18, Łąkową, 
Plac Kościuszki 1-6, Podwale 30-36, 36W, 
Świdnicką N 39-41, Świebodzką; 

13) W związku z jego likwidacją w obwodzie głoso-
wania nr 15 skreśla się ulice: Marszałka Piłsud-
skiego 1-12, Pawłowa 2-14 parzyste, Plac Legio-
nów 15-17, Podwale 27, Sądową P 10-14, Tę-
czową P 2-20; 

14) W związku z jego likwidacją w obwodzie głoso-
wania nr 16 skreśla się ulice: Kościuszki P 2-18, 
Łąkową, Plac Kościuszki 1-6, Plac Muzealny 13-
20, Podwale 30-36, 36W, Sądową 1, 1W, 8, 8W, 
Świdnicką N 39-41, Świebodzką; 

15) W obwodzie głosowania nr 17: 
a) użyte wyrazy „ul. Kościuszki 1-15, 17/19” za-

stępuje się wyrazami „ul. Kościuszki N 1-47”, 
b) użyte wyrazy „ul. Marszałka Piłsudskiego 

28/30, 32-56” zastępuje się wyrazami „ul. 
Marszałka Piłsudskiego 28/30, 32-86, 86W, N 
89-91, 91W”, 

c) użyte wyrazy „Plac Kościuszki” zastępuje się 
wyrazami „Plac Kościuszki 7-20”, 

d) użyte wyrazy „ul. Świdnicka N 43-53” zastę-
puje się wyrazami „ul. Świdnicka P 42-48, N 
43-53”, 

e) dodaje się ulice: Bogusławskiego, Komandor-
ską 4-6, Stawową N 1-15; 

16) W związku z jego likwidacją w obwodzie głoso-
wania nr 18 skreśla się ul: Bogusławskiego, Ko-
mandorską 4,4W,5,6, Kościuszki N 21-47, Mar-
szałka Piłsudskiego 58-86, 86W, N 89-91, 91W, 
Plac Kościuszki 14-20, Stawową N 1-15, Świd-
nicką P 42-48; 

17) W obwodzie głosowania nr 19: 
a) użyte wyrazy „ul. Dworcowa N 13-31” zastę-

puje się wyrazami „ul. Dworcowa N 1-31”, 
b) użyte wyrazy „ul. Kołłątaja 15-26” zastępuje 

się wyrazami „ul. Kołłątaja 15-35”, 
c) użyte wyrazy „ul. Kościuszki N 59-73” zastę-

puje się wyrazami „ul. Kościuszki P 52-66,  
N 59-73”, 

d) dodaje się ul. Podwale 58-66; 
18) W związku z jego likwidacją w obwodzie głoso-

wania nr 20 skreśla się ulice: Dworcową N 1-11, 
11W, 11B, Kołłątaja 27/28, 29/20, 31-35, Ko-
ściuszki P 52-66, Podwale 58-66; 

19) W obwodzie głosowania nr 21 użyte wyrazy „ul. 
Kołłątaja 1/6, 7, 8, 9/10, 11/12” zastępuje się 
wyrazami „ul. Kołłątaja 1-14”; 

20) W obwodzie głosowania nr 25 dodaje się ul. Je-
miołową 46/48; 

21) W obwodzie głosowania nr 28: 
a) skreśla się ul. Jemiołową 46/48, 
b) dodaje się ul. Kruczą N 61-91, ul. Gajowicką  

N 123-161; 
22) W obwodzie głosowania nr 30 użyte wyrazy  

„ul. Stalowa P 52-92” zastępuje się wyrazami  
„ul. Stalowa P 52-94”; 

23) W obwodzie głosowania nr 31: 
a) dodaje się ul. Wleja Generała Hallera N 31-63, 
b) skreśla się ul. Kruczą N 61-91; 

24) W obwodzie głosowania nr 33 dodaje się ul. Kru-
czą P 70-108; 

25) W związku z jego likwidacją w obwodzie głoso-
wania nr 34 skreśla się ulice: Wleja Generała Hal-

lera N 31-36, Gajowicką N 123-161, Kruczą P 
70-108; 

26) W obwodzie głosowania nr 36: 
a) skreśla się ul. Inżynierską 2-30, 
b) dodaje się ulice: Wleję Generała Hallera N 139-

159, Grabiszyńską P 216-234, Narcyzową, 
Pierwiosnkową; 

27) W obwodzie głosowania nr 37: 
a) użyte wyrazy „ul Inżynierska P 32-84” zastę-

puje się wyrazami „ul. Inżynierska”, 
b) skreśla się ul. Wleja Generała Hallera N 155-

159; 
28) W związku z jego likwidacja w obwodzie głoso-

wania nr 38 skreśla się ulice: Wleja Generała Hal-
lera N 139-153W, Grabiszyńską P 216-234, Nar-
cyzową, Pierwiosnkową; 

29) W obwodzie głosowania nr 39 użyte wyrazy „ul. 
Grabiszyńska 255, 259, N 289-345” zastępuje 
się wyrazami „ul. Grabiszyńska N 241-345”; 

30) W obwodzie głosowania nr 40: 
a) użyte wyrazy „ul. Wrctowskiego 1-16” zastę-

puje się wyrazami „ul. Wrctowskiego”, 
b) użyte wyrazy „ul. Beniowskiego 2/4, 5-18” 

zastępuje się wyrazami „ul. Beniowskiego”, 
c) użyte wyrazy „ul. Domeyki 1-18” zastępuje się 

wyrazami „ul. Domeyki”, 
d) użyte wyrazy „ul. Męcińskiego 1-16” zastępuje 

się wyrazami „ul. Męcińskiego”, 
e) użyte wyrazy ul. Odkrywców 1/3-20 zastępuje 

się wyrazami ul. Odkrywców, 
f) użyte wyrazy „ul. Szolc-Rogozińskiego 2-14” 

zastępuje się wyrazami „ul. Szolc-
Rogozińskiego”, 

g) użyte wyrazy „ul. Żeglarską 3-16” zastępuje 
się wyrazami „ul. Żeglarską”, 

h) skreśla się ul.: Ojca Beyzyma 1-20B, Podróżni-
czą; 

31) W obwodzie głosowania nr 41: 
a) skreśla się ulice: Wrctowskiego 17-36, Be-

niowskiego 19-28, Domeyki 19-28, Męciń-
skiego 17-26, Odkrywców 21-100, Ojca Bey-
zyma 21-52, Szolc-Rogozińskiego 15-26, Że-
glarską 17-60, 

b) dodaje się ulice: Ojca Beyzyma, Podróżniczą; 
32) W obwodzie głosowania nr 44 użyte wyrazy  

„ul. Świętego Wincentego N 9-25” zastępuje się 
wyrazami „ul. Świętego Wincentego N 3-25”; 

33) W obwodzie głosowania nr 47: 
a) skreśla się ulice: Kaszubską, Kurkową N 39-

69, P 26-44, Otwartą N 7-15, Ptasią, Składo-
wą, Sroczą, 

b) dodaje się ulice: Henryka Brodatego 1-11, No-
bla, Pomorska N 9-49, Rydygiera P 22-44, 
Śrutową, Wąską; 

34) W obwodzie głosowania nr 48 : 
a) skreśla się ul. Świętego Wincentego N 3-7, 
b) dodaje się ulice: Kaszubską, Otwartą, Ptasią, 

Sroczą; 
35) W obwodzie głosowania nr 49: 

a) skreśla się ul. Otwartą 2-16 parzyste, 16a, 
b) użyte wyrazy „ul. Kurkowa N 21-37” zastępuje 

się wyrazami „ul. Kurkowa”, 
c) dodaje się ul. Składową; 

36) W związku z jego likwidacją w obwodzie głoso-
wania nr 50 skreśla się ulice: Henryka Brodatego 
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1-11, Nobla, Pomorska N 9-49, Rydygiera P 22-
44, Śrutową, Wąską; 

37) W obwodzie glosowania nr 51 dodaje się ul. Ro-
mana Dmowskiego; 

38) W obwodzie głosowania nr 58: 
a) skreśla się Plac Generała Bema, 
b) użyte wyrazy „ul. Sienkiewicza P 2-10” zastę-

puje się wyrazami „ul. Sienkiewicza 1-23”; 
39) W obwodzie głosowania nr 59: 

a) użyte wyrazy „ul. Księcia Poniatowskiego N 1-
21” zastępuje się wyrazami „ul. Księcia Ponia-
towskiego N 1-27”, 

b) dodaje się ul. Jedności Narodowej N 93-105; 
40) W obwodzie głosowania nr 61 skreśla się ul. Jed-

ności Narodowej N 93-105 i Księcia Poniatow-
skiego N 23-27; 

41) W obwodzie głosowania nr 62 skreśla się ul. Da-
szyńskiego N 3-21; 

42) W obwodzie głosowania nr 63 skreśla się ul. Da-
szyńskiego P 2-28; 

43) W obwodzie głosowania nr 64 skreśla się ul. Da-
szyńskiego P 30-50; 

44) W obwodzie głosowania nr 65 skreśla się ul. Da-
szyńskiego P 52-92, N 59-89; 

45) W obwodzie głosowania nr 66 skreśla się ul. Da-
szyńskiego N 23-57; 

46) W obwodzie głosowania nr 73 skreśla się Plac 
Grunwaldzki N 59-65; 

47) W obwodzie głosowania nr 75 użyte wyrazy  
„ul. Grunwaldzka N 3-35,35W,69” zastępuje się 
wyrazami „ul. Grunwaldzka N 3-69”; 

48) W obwodzie głosowania nr 76 użyte wyrazy „Plac 
Grunwaldzki P 4-16, N 1-21” zastępuje się wyra-
zami „Plac Grunwaldzki P 2-16, N 1-65”; 

49) W obwodzie głosowania nr 113: 
a) użyte wyrazy „ul. Rybacka P 2-28” zastępuje 

się wyrazami „ul. Rybacka”, 
b) dodaje się ulice: Drzewną, Generała Sikorskie-

go, Plac Solidarności, Rybią; 
50) W obwodzie głosowania nr 116: 

a) użyte wyrazy „ul. Braniborska 2/10, 13/18,  
N 1-7” zastępuje się wyrazami „ul. Braniborska 
1-18”, 

b) dodaje się ulice: Podwale 5-25, Sokolniczą, Ze-
lwerowicza; 

51) W związku z jego likwidacją w obwodzie głoso-
wania nr 117 skreśla się ulice: Drzewną, Generała 
Sikorskiego, Plac Solidarności, Podwale 5-25, Ry-
backą N 13-19, Rybią, Sokolniczą, Zelwerowicza; 

52) W obwodzie głosowania nr 141: 
a) skreśla się ul. Zaolziańską, 
b) dodaje się ul. Komandorską P 66-98, N 89-

177; 
53) W obwodzie głosowania nr 142: 

a) skreśla się ul. Komandorską P 30-98, 
b) dodaje się ul. Skwerową, Zaolziańską; 

54) W obwodzie głosowania nr 143: 
a) użyte wyrazy „ul. Komandorska N 23-177” za-

stępuje się wyrazami „ul. Komandorska N 23-
87, P 30-64”, 

b) skreśla się ul. Skwerową; 
55) W obwodzie głosowania nr 157: 

a) użyte wyrazy „ul. Borowska 114-281” zastę-
puje się wyrazami „ul. Borowska P 138-272,  
N 173-281”, 

b) użyte wyrazy „ul. Spiska” zastępuje się wyra-
zami „ul. Spiska 5-64”; 

56) W obwodzie głosowania nr 158 dodaje się  
ul. Wleja Wrmii Krajowej N 1-37; 

57) W obwodzie głosowania nr 164: 
a) skreśla się ul. Orlą, Sępią, 
b) dodaje się ul. Wleja Generała Hallera P 2-34; 

58) W obwodzie głosowania nr 165: 
a) skreśla się ul. Wleja Generała Hallera P 2-34, 
b) użyte wyrazy „ul. Powstańców Śląskich  

N 145-219” zastępuje się wyrazami „ul. Po-
wstańców Śląskich N 145-219, P 160-182, 
182W” 

c) dodaje się ul.: Orlą, Sępią; 
59) W obwodzie głosowania nr 167: 

a) skreśla się ul. Wleja Kasztanowa, 
b) użyte wyrazy „ul. Powstańców Śląskich  

P 160-222” zastępuje się wyrazami „ul. Po-
wstańców Śląskich P 184-222”, 

c) dodaje się ul.: Pułtuską, Ślężną 197-227; 
60) W obwodzie głosowania nr 168: 

a) użyte wyrazy „ul. Ślężna 90-196” zastępuje 
się wyrazami „ul. Ślężna 88-196”, 

b) skreśla się ul. Pułtuską; 
61) W obwodzie głosowania nr 169: 

a) skreśla się ul. Ślężną 197-227 
b) dodaje się ul. Wleja Kasztanowa; 

62) W obwodzie głosowania nr 171: 
a) użyte wyrazy „ul. Bardzka” zastępuje się wy-

razami „ul. Bardzka P 2-6, 8-154”, 
b) dodaje się ul. Wleja Wrmii Krajowej P 54-70,  

N 45-59; 
63) W obwodzie głosowania nr 173 użyte wyrazy  

„ul. Borowska P 28-52” zastępuje się wyrazami 
„ul. Borowska 1-73”; 

64) W obwodzie głosowania nr 176: 
a) użyte wyrazy „ul. Kamienna 86-124” zastępuje 

się wyrazami „ul. Kamienna 86-145”, 
b) użyte wyrazy „ul. Ślężna P 78-88” zastępuje 

się wyrazami „ul. Ślężna P 78-86”; 
65) W obwodzie głosowania nr 179: 

a) użyte wyrazy „ul. Wleja Wrmii Krajowej” zastę-
puje się wyrazami „ul. Wleja Wrmii Krajowej  
P 2-50”, 

b) dodaje się ul. Bardzką N 1-7R; 
66) W obwodzie głosowania nr 180: 

a) użyte wyrazy „ul. Borowska 86-112” zastępu-
je się wyrazami „ul. Borowska P 76-126,  
N 75-159”, 

b) dodaje się ul. Spiską 1; 
67) W obwodzie głosowania nr 182: 

a) skreśla się ul.: Głubczycką, Karwińską, Kra-
kowską 99-180, Opolską 1-64, P 66-90, 92-
189, Popielskiego, Skibińskiego, Sosnowiecką, 
Świątnicką 1-23, 32, 

b) dodaje się ul.: Blizanowicką, Bierdzańską, Rho-
rzowską, Rzechowicką, Świątnicką; 

68) W obwodzie głosowania nr 183: 
a) skreśla się ul.: Blizanowicką, Bierdzańską, Rho-

rzowską, Rzechowicką, Opolską N 65-91, 
b) dodaje się ul.: Głubczycką, Karwińską, Kra-

kowską 99-180, Opolską, Popielskiego, Ski-
bińskiego, Sosnowiecką; 

69) W obwodzie nr 184 dodaje się ul.: Boiskową, 
Palestyńską; 
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70) W obwodzie nr 185 skreśla się ul.: Wleję Róż, 
Rhmurną, Mandżurską, Społeczną, Woskową; 

71) W obwodzie nr 186: 
a) skreśla się ul.: Boiskową, Palestyńską, 
b) dodaje się ul.: Wleję Róż, Rhmurną, Mandżur-

ską, Społeczną, Woskową; 
72) W obwodzie nr 187: 

a) skreśla się ul.: Biwakową, Rhlebową, Rzecho-
wa, Drahonowskiej, Glebową, Generała Grota-
Roweckiego 2-86, 85/87, Granitową, Marmu-
rową, Skibową, Smardzowską, Zawiszy Rzar-
nego, 

b) dodaje się ul.: Daleką, Parafialną N 1-59, P 2-
30, Radarową; 

73) W obwodzie nr 188: 
a) skreśla się ul.: Daleką, Parafialną, Radarową, 
b) dodaje się ul.: Białoszewskiego, Biwakową, 

Rhlebową, Rzechowa, Drahonowskiej, Gał-
czyńskiego N 27-33, Generała Grota-
Roweckiego P 2-118, 190, N 13-97, Glebową, 
Granitową, Lechonia, Marmurową, Poronińską, 
Skibową, Smardzowską, Wspólną, Zawiszy 
Rzarnego; 

74) W obwodzie głosowania nr 189: 
a) skreśla się ul.:  asolową, Gerberową, Malachi-

tową, Nenckiego, Tulipanową, 
b) dodaje się ul.: Wdmirała Unruga, Diamentową, 

Generała Kutrzeby, Parafialną P 32-46,  
N 61-75, Piechoty, Szczepową, Ułańską; 

75) W obwodzie głosowania nr 190: 
a) skreśla się ul.: Wdmirała Unruga, Białoszew-

skiego, Diamentową, Gałczyńskiego, Generała 
Grota-Roweckiego 88-207, Generała Kutrzeby, 
Lechonia, Piechoty, Poronińską, Szczepową, 
Ułańską, 

b) dodaje się ul.:  asolową, Gałczyńskiego N 1-
25, P 2-36, Generała Grota-Roweckiego  
N 101-211, P 160-184, Gerberową, Malachi-
tową, Nenckiego, Tulipanową; 

76) W obwodzie głosowania nr 191: 
a) skreśla się ul.: Deszczową i Poranną, 
b) dodaje się ul.: Wliancka, Jesienną, Kolarską, 

Tenisową, Turniejową, Wiosenną, Zapaśniczą, 
Zimową, Żołnierską; 

77) W obwodzie 192 dodaje się ul.: Generała Stani-
sława Maczka, Husarską, Szwoleżerską, Kawale-
rzystów; 

78) W obwodzie głosowania nr 193: 
a) skreśla się ul.: Kusztelana, Pogodną, Skarbow-

ców, Słotną, Sowią, Upalną, Wietrzną, 
b) dodaje się ul.: Deszczową, Poranną, Powiew-

ną, Róży Wiatrów, Wieczorną, Zefirową; 
79) W obwodzie głosowania nr 194: 

a) skreśla się ul.: Jesienną, Powiewną, Róży Wia-
trów, Wieczorną, Wiosenną, Zefirową, Zimo-
wą, 

b) dodaje się ul.: Kusztelana, Pogodną, Skarbow-
ców, Słotną, Sowią, Upalną, Wietrzną; 

80) W obwodzie głosowania nr 195 skreśla się ul.: 
Wliancką, Kolarską, Tenisową, Turniejową, Zapa-
śniczą, Żołnierską; 

81) W obwodzie głosowania nr 196: 
a) skreśla się ul.: Dożynkową, Łanową, Ogórko-

wą, Sezamkową, Supińskiego, 

b) dodaje się ul.: Goleszan, Migdałową, Łuczan, 
Połabian, Redarów, Siedliczan, Słowińców, 
Wolinian; 

82) W obwodzie głosowania nr 197: 
a) skreśla się ul.: Goleszan, Migdałową, Łuczan, 

Połabian, Redarów, Siedliczan, Słowińców, 
Wolinian, 

b) dodaje się ul.: Dożynkową, Łanową, Ogórko-
wą, Sezamkową, Supińskiego; 

83) W obwodzie głosowania nr 198: 
a) skreśla się ul.: Wdamieckiego, Balzaka, Resa-

rzowicką, Giełdową, Kupiecką, Leszczynową, 
Morelowskiego, Petrażyckiego, Zoli, 

b) użyte wyrazy „ul. Karmelkowa 5, P 2-64” za-
stępuje się wyrazami „ul. Karmelkowa N 5-29, 
P 2-50”, 

c) dodaje się ul.: Wleję Piastów 1-29, Bukowskie-
go 2-49W, Mikulskiego, Pękalskiego, Rospon-
da, Solskiego; 

84) W obwodzie głosowania nr 199: 
a) użyte wyrazy „ul. Wleja Piastów” zastępuje się 

wyrazami „ul. Wleja Pistów 30-99”, 
b) użyte wyrazy „ul. Bukowskiego” zastępuje się 

wyrazami „ul. Bukowskiego 50-180”, 
c) skreśla się ulice: Mikulskiego, Pękalskiego, Ro-

sponda, Solskiego, 
d) dodaje się ulice: Giełdową, Karmelkową P 52-

64, Kupiecką, Morelowskiego; 
85) W obwodzie głosowania nr 203 użyte wyrazy  

„ul. Mączna 2,5-31” zastępuje się wyrazami  
„ul. Mączna”; 

86) W obwodzie głosowania nr 219 skreśla się ul. 
Leską; 

87) W obwodzie głosowania nr 220 dodaje się ulice: 
Baranowicką, Stanisławowską, Zbarską; 

88) W obwodzie głosowania nr 221 skreśla się ul. 
Stanisławowską; 

89) W obwodzie głosowania nr 222: 
a) skreśla się ul.: Berberysową, Gdacjusza, Gra-

niczną 1-11, 11/23, Ketlinga, Kmicica, Ko-
meńskiego, Księdza Kordeckiego, Rezedową, 
Roździeńskiego, Skrzetuskiego, Zagłoby, 

b) użyte wyrazy „ul. Osiniecka P 2-8” zastępuje 
się wyrazami „ul. Osiniecka P 2-22”, 

c) użyte wyrazy „ul. Strachowicka 2-46” zastę-
puje się wyrazami „ul. Strachowicka”; 

90) W obwodzie głosowania nr 223: 
a) skreśla się ul. Strachowicką 47-64, 
b) użyte wyrazy „ul. Osiniecka 48-93” zastępuje 

się wyrazami „ul. Osiniecka 48-97”; 
91) W obwodzie głosowania nr 224: 

a) skreśla się ulice: Kącką, Skoczylasa, 
b) użyte wyrazy „ul. Kosmonautów 234-328” za-

stępuje się wyrazami „ul. Kosmonautów nume-
ry 206-328”, 

c) dodaje się ul. Krajobrazową; 
92) W obwodzie głosowania nr 226 skreśla się ulice: 

Rhobieńską, Dolnobrzeską, Eluarda, Modrzewio-
wą, Mojęcicką, Mokrzańską, Smolną, Świerkową, 
Ulową, Watową, Wińską; 

93) W obwodzie głosowania nr 227: 
a) skreśla się ulicę Zajazdową. 
b) dodaje się ulicę Kącką i ul. Skoczylasa; 

94) W obwodzie głosowania nr 230 dodaje się  
ul.: Beżową, Granatową; 
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95) W obwodzie głosowania nr 231 dodaje się ulice: 
Będkowską, Rytrynową, Malowniczą, Przemi-
łowską i Strzeblowską. 

96) W obwodzie głosowania nr 235 użyte wyrazy 
„ul. Rędzińska 11-65, 75” zastępuje się wyra-
zami „ul. Rędzińska”; 

97) W obwodzie głosowania nr 236 skreśla się  
ul. Rybickiego; 

98) W obwodzie głosowania nr 237 nazwę ul. Lisic-
ka zastępuje się nazwą ul. Imbirowa; 

99) W obwodzie głosowania nr 238 dodaje się  
ul. Wleja Brücknera; 

100) W obwodzie głosowania nr 244 dodaje się  
ul. Żmigrodzką 9-36; 

101) W obwodzie głosowania nr 245 dodaje się ulice: 
Ligocką, Wołowską, Żmigrodzką 38-102; 

102) W związku z jego likwidacją w obwodzie głoso-
wania nr 246 skreśla się ulice: Ligocką, Wołow-
ską i Żmigrodzką 9-102; 

103) W obwodzie głosowania nr 250 skreśla się  
ul. Obornicką 2-12; 

104) W obwodzie głosowania nr 251 dodaje się  
ul. Obornicką 2-12; 

105) W obwodzie głosowania nr 256 skreśla się  
ul. Wleja Brücknera; 

106) W obwodzie głosowania nr 257 dodaje się ulice: 
Gitarową i Perkusyjną; 

107) W obwodzie głosowania nr 271 dodaje się  
ul. Przedwiośnie 8-87; 

108) W obwodzie głosowania nr 274 dodaje się  
ul. Żmigrodzką 185-249; 

109) Tworzy się 4 nowe obwody głosowania: 
a) obwód głosowania o numerze 51 w grani-

cach ulicy Ignacego Daszyńskiego, 
b) obwód głosowania o numerze 206 w grani-

cach ulic: Wdamieckiego, Balzaka, Resarzo-
wickiej, Leszczynowej, Petrażyckiego, Emila 
Zoli, 

c) obwód głosowania o numerze 215 w grani-
cach ulic: Berberysowej, Gdacjusza, Granicz-

nej 1-11, 11/23, Ketlinga, Kmicica, Komeń-
skiego, Księdza Kordeckiego, Rezedowej, 
Roździeńskiego, Skrzetuskiego, Zagłoby, 

d) obwód głosowania o numerze 220 w grani-
cach ulic: Rhobieńskiej, Dolnobrzeskiej, Elu-
arda, Modrzewiowej, Mojęcickiej, Mokrzań-
skiej, Smolnej, Świerkowej, Ulowej, Wato-
wej, Wińskiej, Zajazdowej. 

§ 2 

Wykaz zmian numerów porządkowych obwodów, 
uwzględniających zmiany, o których mowa w § 1, 
określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wro-
cławia. 

§ 4 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosi w trybie ob-
wieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXIII/739/00 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2000 r.  
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 
na obszarze Wrocławia dla przeprowadzenia wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 
dzień 8 października 2000 r. wraz z załącznikiem. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 

WIREPRZEWODNIRZĄRW 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
BARBARA ZDROJEWSKA 

 
 
 
 

Załącznik do pchiał2 Rad2 
Miejjkiej Wrocłaiia z dnia 6 lip-
ca 2006 r. (poz. 276 ) 

 
 

ZMIANY NUMERÓW PORZĄDKOWYCH OSWODÓW 
 

Dotychczasowy 
numer obwodu 
głosowania 

Nowy numer obwodu 
głosowania 

Nowy 
numer 
okręgu 

1 2 3 
1 1 1 
2 2 1 
3 3 1 
4 likwidacja obwodu  
5 4 1 
6 likwidacja obwodu  
7 5 1 
8 6 1 
9 7 1 

cd. tabeli 
1 2 3 
10 8 1 
11 9 1 
12 10 1 
13 11 1 
14 12 1 
15 likwidacja obwodu  
16 likwidacja obwodu  
17 13 1 
18 likwidacja obwodu  
19 14 1 
20 likwidacja obwodu  
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cd. tabeli 
1 2 3 
21 15 1 
22 16 1 
23 17 1 
24 18 1 
25 19 1 
26 20 1 
27 21 1 
28 22 1 
29 23 1 
30 24 1 
31 25 1 
32 26 1 
33 27 1 
34 likwidacja obwodu  
35 118 4 
36 119 4 
37 120 4 
38 likwidacja obwodu  
39 121 4 
40 122 4 
41 123 4 
42 28 1 
43 29 1 
44 30 1 
45 31 1 
46 32 1 
47 33 1 
48 34 1 
49 35 1 
50 likwidacja obwodu  
51 36 1 
52 37 1 
53 38 1 
54 39 1 
55 40 1 
56 41 1 
57 42 1 
58 43 2 
59 44 2 
60 45 2 
61 46 2 
62 47 2 
63 48 2 
64 49 2 
65 50 2 

nowy obwód 51 2 
66 52 2 
67 53 2 
68 54 2 
69 55 2 
70 56 2 
71 57 2 
72 58 2 
73 59 2 
74 60 2 
75 61 2 
76 62 2 
77 63 2 
78 64 2 
79 65 2 

cd. tabeli 
1 2 3 
80 66 2 
81 67 2 
82 68 2 
83 69 2 
84 70 2 
85 71 2 
86 72 2 
87 73 2 
88 74 2 
89 75 2 
90 76 2 
91 77 2 
92 78 2 
93 124 4 
94 125 4 
95 126 4 
96 127 4 
97 128 4 
98 129 4 
99 130 4 
100 131 4 
101 132 4 
102 133 4 
103 134 4 
104 153 5 
105 154 5 
106 155 5 
107 156 5 
108 157 5 
109 158 5 
110 159 5 
111 160 5 
112 161 5 
113 162 5 
114 163 5 
115 164 5 
116 165 5 
117 likwidacja obwodu  
118 166 5 
119 167 5 
120 168 5 
121 169 5 
122 170 5 
123 171 5 
124 172 5 
125 173 5 
126 174 5 
127 175 5 
128 176 5 
129 193 6 
130 194 6 
131 195 6 
132 196 6 
133 197 6 
134 198 6 
135 199 6 
136 200 6 
137 201 6 
138 202 6 
139 203 6 
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cd. tabeli 
1 2 3 

140 204 6 
141 79 3 
142 80 3 
143 81 3 
144 82 3 
145 83 3 
146 84 3 
147 85 3 
148 86 3 
149 87 3 
150 88 3 
151 89 3 
152 90 3 
153 91 3 
154 92 3 
155 93 3 
156 94 3 
157 95 3 
158 96 3 
159 97 3 
160 98 3 
161 99 3 
162 100 3 
163 101 3 
164 102 3 
165 103 3 
166 104 3 
167 105 3 
168 106 3 
169 107 3 
170 135 4 
171 136 4 
172 108 3 
173 109 3 
174 110 3 
175 111 3 
176 112 3 
177 113 3 
178 114 3 
179 115 3 
180 116 3 
181 117 3 
182 137 4 
183 138 4 
184 139 4 
185 140 4 
186 141 4 
187 142 4 
188 143 4 
189 144 4 
190 145 4 
191 146 4 
192 147 4 
193 148 4 
194 149 4 
195 150 4 
196 151 4 
197 152 4 
198 205 6 

nowy obwód 206 6 

cd. tabeli 
1 2 3 

199 207 6 
200 208 6 
201 209 6 
202 210 6 
203 177 5 
204 178 5 
205 179 5 
206 180 5 
207 181 5 
208 182 5 
209 183 5 
210 184 5 
211 185 5 
212 186 5 
213 187 5 
214 188 5 
215 189 5 
216 190 5 
217 191 5 
218 192 5 
219 211 6 
220 212 6 
221 213 6 
222 214 6 

nowy obwód 215 6 
223 216 6 
224 217 6 
225 218 6 
226 219 6 

nowy obwód 220 6 
227 221 6 
228 222 6 
229 223 6 
230 224 6 
231 225 6 
232 226 6 
233 227 6 
234 228 6 
235 229 6 
236 230 6 
237 231 6 
238 232 7 
239 233 7 
240 234 7 
241 235 7 
242 236 7 
243 237 7 
244 238 7 
245 239 7 
246 likwidacja obwodu  
247 240 7 
248 241 7 
249 242 7 
250 243 7 
251 244 7 
252 245 7 
253 246 7 
254 247 7 
255 248 7 
256 249 7 
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cd. tabeli 
1 2 3 

257 250 7 
258 251 7 
259 252 7 
260 253 7 
261 254 7 
262 255 7 
263 256 7 
264 257 7 
265 258 7 
266 259 7 
267 260 7 

cd. tabeli 
1 2 3 

268 261 7 
269 262 7 
270 263 7 
271 264 7 
272 265 7 
273 266 7 
274 267 7 
275 268 7 
276 269 7 
277 270 7 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

z dnia 7 lipca 2006 r. 

i jpraiie zajad i rr2bp pmarzania, odraczania lpb rozkładania na rar2  
niekrór2ch należności pieniężn2ch prz2padając2ch Gminie Gr2/ói Śląjki  

lpb jej jednojrkom organizac2jn2m 

 Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zm.) oraz  43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) Rada Miejska 
Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się tryb i warunki umarzania, odraczania spłat  
i rozkładania na raty należności wobec następujących 
jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski: 
1. Urząd Gminy i Miasta. 
2. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej. 
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. 
5. gminne jednostki oświatowe. 

§ 2 

Uchwała niniejsza w szczególności dotyczy wierzytel-
ności: 
– z tytułu sprzedaży towarów, usług i robót, 
– opłaty czynszowe, z tytułu dzierżawy i inne o po-

dobnym charakterze, 
– wynikających z decyzji administracyjnych, 
– z tytułu kar i grzywien. 

§ 3 

Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą samo-
dzielnie podjąl decyzję o: 
1. umarzaniu wierzytelności nieprzekraczającej 

1000,00 zł – po uzyskaniu zgody Komisji Sfery Bu-
dżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-14/431/06 z dnia 17 sierpnia 

2006 r. stwierdzono nieważnośl § 3 ust. 1 we 
fragmencie: „po uzyskaniu zgody Komisji Sfery Bu-
dżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski”). 

2. rozłożeniu na raty wierzytelności do kwoty 
2000,00 zł na okres do 24 miesięcy. 

3. odroczeniu spłaty wierzytelności do kwoty 
2000,00 zł na okres do 12 miesięcy. 

§ 4 

Kierownicy jednostek organizacyjnych podejmują de-
cyzje wymienione w § 3 na pisemny wniosek dłużnika. 
Przy podejmowaniu decyzji należy wziąl pod uwagę 
ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-14/431/06 z dnia 17 sierpnia  
2006 r. stwierdzono nieważnośl § 4 zdanie 1). 

§ 5 

1. W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia płat-
ności zawiera się porozumienie określające kwotę 
zadłużenia, ilośl rat, terminy płatności. Oprocento-
wanie należnych kwot określa się na poziomie 50h 
stopy odsetek ustawowych. 

2. W przypadku umorzenia należności należy załączyl 
dokumentację związaną z postępowaniem egzeku-
cyjnym. Dopuszcza się odstąpienie od egzekucji na-
leżności, jeżeli koszty postępowania są porówny-
walne z kwotą wierzytelności. 
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Umorzenie wierzytelności może byl zastosowane 
wobec podmiotów: 
a) o szczególnie trudnej sytuacji materialnej i tylko 

wówczas, gdy nie można skutecznie odzyskal 
należności w drodze rozłożenia na raty lub odro-
czenia spłaty 

b) zmarłych osób fizycznych lub nieistniejących 
osób prawnych – w tym przypadku konieczne 
jest udokumentowanie stanu faktycznego. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-14/431/06 z dnia 17 sierpnia 
2006 r. stwierdzono nieważnośl § 5 ust. 2 we 
fragmencie: „b) zmarłych osób fizycznych lub nie-
istniejących osób prawnych – w tym przypadku 
konieczne jest udokumentowanie stanu faktyczne-
go”). 

§ 6 

1. Umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie na-
leżności pieniężnych w kwotach wyższych niż 
podane w § 3 mniejszej uchwały, a także sprawy 
dotyczące zaległości wobec Urzędu Gminy i Miasta 
przekazuje się do kompetencji Burmistrza Gminy  
i Miasta Gryfów Śląski. Burmistrz posiada również 
prawo do zastosowania dłuższych terminów: 
– w przypadku rozłożenia na raty – do 4 lat 
– w przypadku odroczenia spłaty – do 2 lat. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej przedkłada wnio-
sek dłużnika wraz z kompletną dokumentacją i wła-
sną opinią. Pisemne stanowisko Burmistrza stanowi 

podstawę zawarcia stosownych porozumień okre-
ślonych w § 5 niniejszej uchwały. 

3. Umarzanie wszelkich należności wymaga zgody 
Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.II.0911-14/431/06 z dnia 17 sierpnia 
2006 r. stwierdzono nieważnośl § 6 ust. 3). 

§ 7 

Uchyla się uchwałę nr X/79/99 Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski z dnia 28 października 1999 r. w spra-
wie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 
organizacyjnych gminy Gryfów Śląski. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolno-
śląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNIRZĄRY 
RWDY MIEJSKIEJ GMINY 

 
KRZYSZTOF KOZAK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYSORZU 

z dnia 17 sierpnia 2006 r. 

i jpraiie nadania Srarprp Urzędoii Miajra i Gmin2 i Międz2borzp 

 Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Międzyborzu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się Statut Urzędowi Miasta i Gminy w Między-
borzu w następującym brzmieniu: 

„STATUT URZĘDU MIASTA I GMINY  
W MIĘDZYSORZU 

§ 1 

Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu, zwany dalej 
Urzędem, jest gminną jednostką organizacyjną gminy 
Międzybórz, działającą w formie jednostki budżetowej. 

§ 2 

1. Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. Kolejowej nr 
13 w Międzyborzu. 

2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Międzybórz. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz reprezentuje 
Urząd na zewnątrz. 

4. Burmistrz  Miasta i Gminy Międzybórz wykonuje 
zadania przy pomocy Urzędu. 

§ 3 

Urząd  działa w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
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§ 4 

Przedmiot działalności Urzędu, strukturę organizacyjną, 
zasady działania komórek organizacyjnych, podział 
czynności i odpowiedzialności  określa Regulamin Or-
ganizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu. 

§ 5 

Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa 
pracy.” 
 

§ 2 

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

PRZEWODNIRZĄRY 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
HENRYK ZAWADZKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYSORZU 

z dnia 17 sierpnia 2006 r. 

i jpraiie zajad i rr2bp pdzielania doracji na prace konjeriarorjkie, rejrap-
rarorjkie i robor2 bpdoilane prz2 zab2rkp ipijan2m do rejejrrp zab2rkói, 

jpojobp jej rozliczenia i konrroli 

 Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 81 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się zasady i tryb udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób 
jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania 
oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji. 

§ 2 

1. Dotacje z budżetu gminy Międzybórz mogą byl 
udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora fi-
nansów publicznych i niedziałającym w celu osią-
gnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny do za-
bytku: 
1) znajdującego się w granicach administracyjnych 

gminy; 
2) ogólnodostępnego dla mieszkańców i turystów. 

2. Dotowane prace przeprowadza się w roku, w któ-
rym dotacja ma byl udzielona. 

§ 3 

1. Dotacja może byl udzielona, z zastrzeżeniem  
ust. 2, w wysokości do 50h nakładów koniecz-
nych na wykonywanie prac przy zabytku, jednak 
jednorazowo nie wyższej niż 20tys. zł. 

2. Dotacja może byl udzielona do wysokości 100h 
nakładów koniecznych na wykonanie prac przy za-
bytku, gdy stan zachowania zabytku wymaga nie-
zwłocznego podjęcia prac. 

3. Dotacje mogą byl udzielane na nakłady konieczne 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku, wyszczególnione  
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami. 

§ 4 

1. Dotacji udziela się na podstawie złożonego wnio-
sku. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się, osobno na 
każdy zabytek, w sekretariacie Urzędu Miasta  
i Gminy w Międzyborzu w terminach: 
1) do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 

przyznania dotacji: 
2) do dnia 30 kwietnia roku, w którym ma byl 

udzielona dotacja. 
3. Wnioski nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpa-

trywane. 
4. Wzór wniosku jest określony w załączniku do 

uchwały. 

§ 5 

1. Dotację przyznaje Rada Miejska na podstawie 
wniosku podmiotu ubiegającego się o dotację, po 
zaopiniowaniu przez Burmistrza i komisję Rady wła-
ściwą ds. budżetu. 

2. Informację o sposobie wykorzystania przyznanych 
dotacji ujmuje się w sprawozdaniu rocznym z wy-
konania budżetu gminy. 

§ 6 

1. Udzielenie dotacji dla wnioskodawcy następuje na 
podstawie umowy z gminą. 

2. Umowa zawiera elementy określone w art. 131 
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych oraz zobowiązanie się wniosko-
dawcy do wydatkowania środków z dotacji z za-
chowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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3. Umowę zawiera się na czas trwania roku budżeto-
wego. 

4. Wykorzystywanie środków na inny cel niż określo-
ny w umowie jest zabronione. 

5. Prawa i obowiązki stron  nie mogą byl przenoszone 
na osoby trzecie. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa 
jest zmiana zakresu rzeczowego robót i warunków 
realizacji zadania w formie aneksu do umowy. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Międzybórz. 

§ 8 

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

PRZEWODNIRZĄRY 
RWDY MIEJSKIEJ 

 
HENRYK ZAWADZKI 
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Załącznik do pchiał2 Rad2 Miejjkiej 
i Międz2borzp z dnia 17 jierpnia 
2006 r. (poz. 2771) 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 21 czerwca 2006 r. 

i jpraiie jzczegółoi2ch zajad i rr2bp pmarzania, odraczania i rozkładania 
na rar2 należności pieniężn2ch prz2padając2ch Gminie Chojnói lpb jej jed-
nojrkom organizac2jn2m, do krór2ch nie jrojpje jię przepijói pjrai2 
   Ord2nacja podarkoia, oraz ijkazania organói do rego pprainion2ch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
po samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r.
Nr 17, poz. 128) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 
i z 2006 r. Nr 45, poz. 319), Rada Gminy w Rhojnowie uchwala, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Należności Gminy Rhojnów i jej jednostek organizacyj-
nych, zwane dalej „należnościami”, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
mogą byl umarzane, odraczane i rozkładane na raty 
podmiotom niebędącymi przedsiębiorcami w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,  
poz. 1807 ze zm.), zwanych dalej „dłużnikami”.  

§ 2 

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

postępowania likwidacyjnego lub upadłościowe-
go,  

2) jest nieściągalna przez organ egzekucyjny, który 
umorzył postępowanie wobec bezskutecznej eg-
zekucji, 

3) nie można ustalil dłużnika lub dłużnik zmarł nie 
pozostawiając spadkobierców,  

4) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłuż-
nika,  

5) jest przedawniona, 
6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-

stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
należności,  

7) zachodzą inne uzasadnione przyczyny.  
2. Należnośl może byl umorzona na wniosek dłużnika 

lub z inicjatywy wierzyciela. 
3. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty 

należności może nastąpil jedynie na wniosek dłuż-
nika. 

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

5. Jeżeli 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.  

§ 3 

1. Organami uprawnionymi do podejmowania decyzji 
o umarzaniu należności są: 
1) Kierownicy gminnych jednostek organizacyj-

nych, jeżeli wierzytelnośl nie przekracza pięcio-
krotnego miesięcznego wynagrodzenia określo-
nego, w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego w celu naliczenia odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla 
roku poprzedzającego wydanie decyzji,  

2) Wójt Gminy Rhojnów, na wniosek kierownika 
gminnej jednostki organizacyjnej, powyżej kwoty 
wymienionej w pkt 1.  

2. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa  
w ust. 1, wymagana jest: 
1) kontrasygnata głównego księgowego gminnej 

jednostki organizacyjnej, a w przypadkach wy-
mienionych w ust. 1 pkt. 2 Skarbnika Gminy, 

2) opinia prawna radcy prawnego. 
3. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, 

rozumie się należnośl główną, należne odsetki oraz 
inne należności – ustalane na dzień wydania decyzji 
lub zawarcia porozumienia. 

§ 4 

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi organ, o którym mowa  
w § 3 ust. 1 działając na zasadach określonych  
w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo od-
raczal terminy zapłaty całości lub części należności 
lub rozłożyl płatnośl całości lub części należności 
na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc 
od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołą-
czyl dokumenty potwierdzające sytuację ekono-
miczną wnioskodawcy.  

2. 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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3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości należności, której termin płatności odro-
czono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalo-
nych rat, należnośl pozostała do zapłaty staje się 
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami usta-
wowymi lub umownymi.  

§ 5 

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

stracyjnym w drodze decyzji,  
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 

Organ uprawniony może cofnąl swoją decyzję o umo-
rzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożenia na 
raty należności, jeżeli: 
1) dowody na podstawie, których ustalono istotne dla 

sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszy-
we, 

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, 
3) wyjdą na jaw istotne dla sprawy okoliczności fak-

tyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania 
decyzji, nieznane organowi uprawnionemu.  

§ 7 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zo-
bowiązani są do: 
1) prowadzenia ewidencji umorzeń, odroczeń i rozkła-

dania należności na raty, 
2) składania Wójtowi Gminy Rhojnów w terminie do 

31 lipca i 31 stycznia półrocznych sprawozdań, co 
do umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty należ-
ności. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rhojnów.  

§ 9 

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

PRZEWODNIRZĄRY RWDY 
 

KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 21 czerwca 2006 r. 

i jpraiie zmian2 pchiał2 nr XLV/267/2006 Rad2 Gmin2 i Chojnoiie  
z dnia 27 lprego 2006 r. dor. Regplaminp prrz2mania cz2jrości i porządkp 

na rerenie gmin2 Chojnói 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz.1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i z 2006 r. Nr 63, poz. 441), po zasię-
gnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy w Rhojno-
wie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLr/267/2006 Rady Gminy w Rhojno-
wie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Rhojnów dokonuje się następującej zmiany: 
– skreśla się w całości punkt 2  w § 8 uchwały, 

– skreśla się w całości punkt 3 w § 8 uchwały,  
a w to miejsce wprowadza się punkt 2 o treści: 
„2.Gmina Rhojnów w wyznaczonych punktach po-
stawi pojemniki segregacyjne do segregacji oraz 
odbioru poszczególnych odpadów komunalnych,  
w których odbywal się będzie selektywne groma-
dzenie i odbiór odpadów komunalnych na zasadach 
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określonych postanowieniami regulaminowymi. Do-
puszcza się ustawienia przez właścicieli posesji 
własnego pojemnika odpowiadającego zapisom ni-
niejszego regulaminu pod warunkiem dokładnego 
ustalenia wywozu z przedsiębiorstwem wywozo-
wym lub innymi podmiotami uprawnionymi do wy-
wozu ” 

– punkt nr 4 otrzymuje nr 3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNIRZĄRY RWDY 
 

KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 21 czerwca 2006 r. 

i jpraiie rr2bp pojrępoiania o pdzielenie z bpdżerp gmin2 Chojnói dora-
cji, jpojobp jej rozliczania oraz jpojobp konrroli i2kon2iania zleconego 
zadania przez podmior2 niezaliczone do jekrora /inanjói ppbliczn2ch 

 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 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. 
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; i z 2006 Nr 17, poz. 128) 
oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319) 
Rada Gminy w Rhojnowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicz-
nych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowa-
dzące działalnośl statutową związaną z realizacją za-
dań gminy mogą ubiegal się o dotacje z budżetu gmi-
ny Rhojnów, o ile nie dotyczą one zadań wymienio-
nych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873). 

§ 2 

Ilekrol w uchwale jest mowa o: 
1) gminie – rozumie się przez to gminę Rhojnów, 
2) podmiocie – rozumie się przez to podmiot niezali-

czony do sektora finansów publicznych i niedziała-
jący w celu osiągnięcia zysku, 

3) wydziałach merytorycznych – rozumie się przez to 
właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Gminy. 

§ 3 

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z bu-
dżetu gminy na kolejny rok budżetowy w terminie 
do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok bu-
dżetowy w Wydziale  inansowo-Budżetowym 
Urzędu Gminy, który dokonuje ewidencji wniosków 
i przekazuje je niezwłocznie do wydziałów meryto-
rycznych zgodnie z podziałem kompetencji określo-
nych w regulaminie organizacyjnym. 

2. Wniosek sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 
do uchwały powinien byl podpisany przez osobę 

upoważnioną do składania oświadczeń woli w imie-
niu podmiotu. 

3. Do wniosku powinien byl dołączony statut lub inny 
dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmio-
tu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz 
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli. 

4. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje wójt gminy 
uwzględniając w szczególności: 
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gmi-

nę celów, 
2) wysokośl środków budżetu gminy przeznaczo-

nych na realizację zadań zleconych podmiotom  
o których mowa w § 1, 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji 
kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do 
zakresu rzeczowego zadania, 

4) ocenę możliwości i realizacji zadania przez pod-
miot, 

5) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych pod-
miotowi w okresie poprzednim, z uwzględnie-
niem rzetelności i terminowości ich realizacji 
oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środ-
ków. 

§ 4 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi 
następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
gminą a podmiotem reprezentowanym przez osobę, 
o której mowa w § 3 ust. 2. 

2. Umowa o której mowa w ust. 1 powinna zawieral 
w szczególności: 
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1) dokładne oznaczenie stron umowy, 
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego 

do realizacji zadania, 
3) termin i miejsce realizacji zadania, 
4) określenie czasu, na jaki umowa została zawar-

ta, 
5) określenie wysokości dotacji, jakie gmina prze-

każe podmiotowi oraz warunki i terminy jej 
przekazania, 

6) ustalenie zasad i terminów rozliczeń, 
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzania doku-

mentacji w sposób umożliwiający ocenę wy-
konania zadania pod względem rzeczowym  
i finansowym, 

8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kon-
troli przeprowadzonej przez gminę, 

9) zobowiązanie podmiotu do zrealizowania 
przedmiotu dotacji przestrzegając ustawy Pra-
wo zamówień publicznych, 

10) określenie sankcji z tytułu nienależytego wyko-
nania umowy lub wykorzystania dotacji na in-
ne cele, nieokreślone w umowie, 

11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku 
przeznaczenia jej na inne cele niż określone  
w umowie, 

12) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku nie-
wykorzystania lub częściowego niewykonania 
zleconego zadania. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres 
jednego roku budżetowego. 

4. Podmiot nie może wykorzystywal środków uzy-
skanych na podstawie umowy na inne cele niż 
określone w umowie. 

5. Prawa i obowiązki stron nie mogą byl przenoszone 
na osoby trzecie. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za 
zgodą stron, możliwośl zmiany w ciągu roku za-
kresu rzeczowego oraz warunków realizacji zada-
nia, w formie aneksu do umowy. 

§ 5 

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyod-
rębnionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na 
realizację umowy oraz wydatków związanych z jej 
realizacją. 

2. W przypadku wykorzystania na realizację umowy 
tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewyko-
rzystana częśl dotacji podlega zwrotowi. 

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2, 
następuje w terminach ustalonych w umowie, nie 
później niż do 31 stycznia następnego roku budże-
towego, na rachunek bieżący budżetu gminy. 

§ 6 

1. Udzielenie dotacji przez wójta gminy odbywa się po 
uchwaleniu przez radę gminy uchwały budżetowej 
na dany rok, jednakże warunkiem jest rozliczenie 
się podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej roku 
poprzedniego. 

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub 
w kilku ratach, w zależności od specyfiki wykony-
wanego zadania i postanowień umowy. Przekazanie 
kolejnej raty środków następuje po rozliczeniu po-
przedniej. 

§ 7 

1. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia wy-
działom merytorycznym rozliczenia zadania pod 
względem rzeczowym i finansowym, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno 
nastąpil w terminie do 30 dni po zakończeniu reali-
zacji zadania. 

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez wydział 
merytoryczny powinno nastąpil w terminie do  
30 dni od przedłożenia rozliczenia zadania, nie póź-
niej niż do dnia 31 stycznia następnego roku budże-
towego. 

§ 8 

1. Wydział merytoryczny obowiązany jest do prowa-
dzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na 
zasadach w niej określonych, w szczególności  
w zakresie: 
1) sposobu realizacji zadania zleconego, 
2) gospodarowania przekazaną dotacją, 
3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej usta-

lenie kosztów zleconego zadania. 
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz pro-

wadzonego nadzoru wydział merytoryczny dokonu-
je oceny: 
1) stanu realizacji zleconego zadania, 
2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dota-

cji na realizację zadania zleconego. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  

w realizacji zleconego zadania kontrola wykorzy-
stania dotacji prowadzona jest przez Wydział  inan-
sowo-Budżetowy Urzędu Gminy. 

4. Umowa może byl rozwiązana ze skutkiem natych-
miastowym w przypadku nieterminowego wykona-
nia umowy lub nienależytego jej wykonania. Pod-
stawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kon-
troli wykonania umowy. 

§ 9 

Zapewnia się jawnośl postępowania w sprawie przyj-
mowania wniosków, przyznawania i rozliczania dota-
cji. 

§ 10 

Traci moc uchwała XXII/129/2004 Rady Gminy  
w Rhojnowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy 
Rhojnów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonywania zleconego zadania przez pod-
mioty niezaliczone do sektora finansów publicznych. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rhojnów. 

§ 12 

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

PRZEWODNIRZĄRY RWDY 
 

KRZYSZTOF SOWIŃSKI 
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Załącznik nr 1 do pchiał2 Rad2 Gmin2 
i Chojnoiie z dnia 21 czerica 2006 r. 
(poz. 2774) 
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Załącznik nr 2 do pchiał2 Rad2 Gmin2 
i Chojnoiie z dnia 21 czerica 2006 r. 
(poz. 2774) 
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UCHWAŁA RADY GMINY W CHOJNOWIE 

z dnia 21 czerwca 2006 r. 

i jpraiie określenia górn2ch jraiek opłar ponojzon2ch przez iłaścicieli 
nierpchomości za i2ióz i pniejzkodliiianie odpadói kompnaln2ch oraz 

i2ióz niecz2jrości pł2nn2ch 

 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 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; 
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; i z 2006 r.
Nr 17, poz. 128) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz.2008) Rada Gminy w Rhojnowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości w zakresie wywozu i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych i wywozu nieczy-
stości płynnych w następującej wysokości: 
1. Wywóz i unieszkodliwienie niesegregowanych od-

padów komunalnych – 35,00 zł/m3 plus rWT. 
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz 

nieczystości płynnych – 40,00 zł/m3 plus rWT. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNIRZĄRY RWDY 

 
KRZYSZTOF SOWIŃSKI 

 
 
 
 

2776 

UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 

z dnia 22 czerwca 2006 r. 

i jpraiie pchialenia Srarprp Gminnego Ośrodka Pomoc2 Społecznej  
i Mściiojoiie 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. Nr 164, poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Mściwojowie, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr rII/38/99 Rady Gminy Mściwo-
jów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojo-
wie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Mściwojów. 

§ 4 

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

PRZEWODNIRZĄRW 
RWDY GMINY 

 
WANDA GOŁĘBIOWSKA 
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Załącznik nr 1 do pchiał2 Rad2 
Gmin2 Mściiojói z dnia 22 czerica 
2006 r. (poz. 2776) 

 
 

STATUT 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MŚCIWOJOWIE 

 
 

 
R O Z D Z I W Ł  I 

PPOSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie 
zwany dalej „OŚRODKIEM” działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
ze zmianami), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmia-
nami), 

3) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1593 ze zmianami), 

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228,  
poz. 2255 ze zmianami), 

5) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce ali-
mentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zmianami), 

6) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmiana-
mi), 

7) uchwały nr XIII/55/90 Gminnej Rady Narodowej  
w Mściwojowie z 27 kwietnia 1990 r. w sprawie 
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

8) niniejszego statutu. 

§ 2 

Ośrodek jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 
jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów – jednost-
ką budżetową realizującą zadania własne i zlecone  
z zakresu pomocy społecznej. 

§ 3 

Siedzibą Ośrodka jest miejscowośl Mściwojów nr 20, 
a obszarem działania teren Gminy Mściwojów. 

§ 4 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o nazwie i pełnym 
brzmieniu, adresem, nazwą województwa. 

R O D Z I W Ł  II 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA 

§ 5 

1. Do zakresu działania Ośrodka należy realizacja za-
dań z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z lokal-
nymi potrzebami i obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie. 

2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i realiza-
torem zadań z zakresu pomocy społecznej, która 
polega w szczególności na: 
1) analizie o ocenie zjawisk rodzących zapotrzebo-

wanie na świadczenia z pomocy społecznej, 
2) realizacji zadań wynikających z rozeznanych po-

trzeb społecznych, 
3) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych usta-

wą świadczeń, 
4) pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom  

i rodzinom, 
5) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej  

i samopomocy w ramach zidentyfikowanych po-
trzeb. 

§ 6 

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania 
z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz 
zadania własne gminy. 

§ 7 

1. Do zadań zleconych gminie w z zakresu pomocy 
społecznej należy: 
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
2) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 

określonych w przepisach o powszechnym ubez-
pieczeniu w Narodowym  unduszu Zdrowia, 

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 
na pokrycie wydatków związanych z klęską ży-
wiołową lub ekologiczną, 

5) realizacja zadań wynikających z rządowych pro-
gramów pomocy społecznej, mających na celu 
ochroną poziomu życia, rodzin i grup społecz-
nych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, nastę-
puje zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wo-
jewodę Dolnośląskiego. 

§ 8 

1. Do zadań własnych Gminy o charakterze obowiąz-
kowym należy: 
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii roz-

wiązywania problemów społecznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i innych, których celem 
jest integracja osób i rodzin z grup szczególne-
go ryzyka; 

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie 
pomocy społecznej; 
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3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku 
oraz niezbędnego ubrania osobom tego po-
zbawionym; 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okreso-
wych; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego; 

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 
na pokrycie wydatków na świadczenia zdro-
wotne osobom bezdomnym oraz innym oso-
bom niemającym dochodu i możliwości uzy-
skania świadczeń na podstawie przepisów  
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
 unduszu Zdrowia; 

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie bi-
letu kredytowanego; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrud-
nienia w związku z koniecznością sprawowania 
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale 
lub częściowo chorym członkom rodziny oraz 
wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub 
rodzeństwem, 

10) praca socjalna; 
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuń-

czych, w tym specjalistycznych w miejscu za-
mieszkania z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

12) tworzenie gminnego systemu profilaktyki  
i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

13) dożywianie dzieci; 
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdom-

nym; 
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i po-

noszenie odpłatności za pobyt; 
16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przeka-

zywanie jej właściwemu wojewodzie, również 
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem sys-
temu informatycznego. 

17) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym 
zapewnienie środków na wynagrodzenia pra-
cowników. 

2. Do zadań własnych gminy należy: 
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych 

celowych; 
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekono-

miczne usamodzielnienie w formie zasiłków, po-
życzek oraz pomocy w naturze; 

3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 
gminy, tworzenie i realizacja programów osło-
nowych; 

4) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy  
w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz in-
formacji o wolnych miejscach pracy, upo-
wszechnianie informacji o usługach poradnictwa 
zawodowego i o szkoleniach; 

5) w zakresie zadań własnych Gminy Ośrodek kie-
ruje się ustaleniami Wójta Gminy Mściwojów. 

3. Do zakresu działania Ośrodka należy również reali-
zacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużni-
ków alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
(Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zmianami). 

§ 9 

W celu realizacji zadań określonych ustawą o pomocy 
społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami spo-
łecznymi, pozarządowymi, kościołami oraz innymi 
podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy spo-
łecznej. 

R O Z D Z I W Ł  III 

ORGANIZACJA I NADZÓR 

§ 10 

1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik. 
2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy 

Mściwojów. 
3. Do podstawowych obowiązków Kierownika należy: 

1) organizowanie pracy Ośrodka, 
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wy-

konywanych przez pracowników Ośrodka, 
3) realizowanie zadań przypisanych mu ustawą  

o pomocy społecznej, 
4) wydawanie decyzji administracyjnych w grani-

cach upoważnienia wydanego przez Wójta Gmi-
ny Mściwojów, 

5) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozda-
nia z działalności Ośrodka oraz przedstawianie 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

6) współdziałanie z organami Gminy i właściwymi 
komisjami Rady Gminy Mściwojów, 

7) prowadzenie prawidłowej gospodarki finanso-
wej, 

8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka. 
4. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Kie-

rownika Ośrodka ustala Wójt Gminy Mściwojów. 
5. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pra-

cowników Ośrodka ustala Kierownik. 

§ 11 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Kierownik  
w regulaminie organizacyjnym. 

§ 12 

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują 
przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, 
przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne prze-
pisy szczególne. 

§ 13 

Działalnośl Ośrodka nadzorują: 
1) w zakresie zadań zleconych gminie – Wojewoda 

Dolnośląski. 
2) w zakresie zadań własnych gminy – organy gminy. 
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R O Z D Z I W Ł  Ir 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 14 

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest rocz-
ny plan finansowo-rzeczowy. 

2. Źródłami finansowania zadań Ośrodka w zakresie: 
1) zadań zleconych z zakresu administracji rządo-

wej są dotacje celowe z budżetu państwa, 
2) zadań własnych gminy są środki własne gminy  

i dotacje celowe z budżetu państwa. 
3. Działalnośl Ośrodka może byl finansowana z in-

nych źródeł niż określone w ust.2 
 

R O Z D Z I W Ł  r 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15 

Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie 
właściwym do jego uchwalenia. 
 
 
 

PRZEWODNIRZĄRW 
RWDY GMINY 

 
WANDA GOŁĘBIOWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 

z dnia 22 czerwca 2006 r. 

i jpraiie ppoiażnienia Kieroinika Gminnego Ośrodka Pomoc2 Społecznej  
i Mściiojoiie do i2daiania dec2zji poriierdzając2ch praio do śiiad-
czeń opieki zdroiornej śiiadczeniobiorcom inn2m niż pbezpieczeni, 
                        zamiejzkał2m na rerenie Gmin2 Mściiojói 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 54 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm.) 
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Panią Krystynę Pobihon – Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojo-
wie do wydawania decyzji administracyjnych potwier-
dzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
świadczeniobiorcom innych niż ubezpieczeni zamiesz-
kałym na terenie Gminy Mściwojów. 
 
 

§ 2 

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

PRZEWODNIRZĄRW 
RWDY GMINY 

 
WANDA GOŁĘBIOWSKA 

 
 
 
 
 

277  

UCHWAŁA RADY GMINY MIŁKOWICE 

z dnia 23 czerwca 2006 r. 

i jpraiie iproiadzenia Regplaminp prrz2mania cz2jrości i porządkp na 
rerenie Gmin2 Miłkoiice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008) Rada Gminy Miłkowice, po zasięgnięciu opinii państwo-
wego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala, co następuje: 
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY MIŁKOWICE 

 
 

R O Z D Z I W Ł  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ ZAKRES 
OSOWIĄZYWANIA REGULAMINU 

§ 1 

1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Miłkowice. 

2. Ilekrol w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumiel ustawę  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), 

2) ustawie o odpadach – należy przez to rozu-
miel ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628,  
z późn. zmianami), 

3) ustawie prawo wodne – należy przez to rozu-
miel ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239,  
poz. 2019), 

4) odpadach komunalnych drobnych – należy 
przez to rozumiel odpady komunalne w rozu-
mieniu ustawy o odpadach, które ze względu 
na swoje rozmiary i masę mogą byl zbierane  
w pojemnikach stanowiących wyposażenie 
nieruchomości, 

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – 
należy przez to rozumiel odpady komunalne  
w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, 
które ze względu na swoje rozmiary i masę nie 
mogą byl zbierane w pojemnikach stanowią-
cych wyposażenie nieruchomości, 

6) odpady niebezpieczne – należy przez to rozu-
miel odpady: 
a) należące do kategorii lub rodzajów odpadów 

określonych na liście W załącznika nr 2 do 
ustawy o odpadach oraz posiadające co 
najmniej jedną z właściwości wymienionych 
w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach 
lub 

b) należące do kategorii lub rodzajów odpadów 
określonych na liście B załącznika nr 2 do 
ustawy o odpadach i zawierające którykol-
wiek ze składników wymienionych w za-
łączniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz 
posiadające co najmniej jedną z właściwości 
wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy 
o odpadach. 

7) odpadach roślinnych – należy przez to rozu-
miel odpady powstające w wyniku pielęgnacji 
i uprawiania publicznych i prywatnych terenów 
zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady 
pochodzenia roślinnego z targowisk i cmenta-
rzy, 

8) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez 
to także współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomośl w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością, 

9) zwierzętach gospodarskich – rozumie się zwie-
rzęta w rozumieniu przepisów o organizacji ho-
dowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

10) przedsiębiorstwie wywozowym – należy przez 
to rozumiel gminną jednostką organizacyjną 
lub przedsiębiorstwo upoważnione, w rozu-
mieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach i ustawy o odpadach 
do świadczenia usług w zakresie odbierania 
oraz transportu odpadów komunalnych lub 
opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych. 

11) Nieczystości ciekłych – rozumie się ścieki gro-
madzone czasowo w zbiornikach bezodpływo-
wych. 

R O Z D Z I W Ł  II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE CZYSTOŚCI  
I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

§ 2 

Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właścicieli 
lokali zobowiązani są do utrzymania na jej terenie czy-
stości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-
higienicznego, a w szczególności: 
1) wyposażenia każdej zabudowanej nieruchomości 

w urządzenia służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych, których liczba i wielkośl musi byl 
adekwatna do liczby stałych mieszkańców, liczby 
osób przebywających czasowo oraz odpadów 
powstających w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej, 

2) przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanali-
zacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia przekaza-
nia jej do eksploatacji, 

3) oddzielnego gromadzenia ścieków bytowych  
i gnojówki oraz gnojowicy, 

4) systematycznego usuwania nagromadzonych od-
padów komunalnych i w miarę potrzeb wywozu 
nieczystości ciekłych oraz udokumentowania tego 
faktu umowami, fakturami, rachunkami lub do-
wodami wpłaty, 

5) utrzymywania urządzeń oraz miejsc przeznaczo-
nych do gromadzenia odpadów komunalnych  
i nieczystości ciekłych w należytym stanie po-
rządkowym, sanitarnym i technicznym, 

6) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych powstałych na terenie nieruchomości 
według zasad określonych niniejszym Regulami-
nem, 

7) usuwania, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabie-
nie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni 
nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu 
sanitarno-higienicznego, 

8) likwidowania 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 
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9) usuwania poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywa-
nie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzch-
ni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczo-
nych do wspólnego użytkowania pomieszczeń 
budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, 
piwnic, klatek schodowych, studzienek okien 
piwnicznych, rur spustowych rynien z kratkami do 
czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich na-
leżytego stanu sanitarno-higienicznego, 

10) pielęgnacji i utrzymywania estetycznego wyglądu 
ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, 
ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komu-
nalnych jak i będących własnością osób fizycz-
nych i prawnych, 

11) usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych 
obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysun-
ków itp., umieszczonych tam bez zachowania 
trybu przewidzianego przepisami prawa, 

12) dbania o właściwy stan techniczny i estetyczny 
obiektów małej architektury i obiektów budowla-
nych usytuowanych na nieruchomości, w tym 
odnawiania elewacji budynków oraz istniejących 
od strony ulicy ogrodzeń, 

13) oznaczenia nieruchomości przez umieszczenie  
w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyj-
nych z numerem porządkowym nieruchomości 
oraz nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny  
i czytelny wygląd, 

14) umieszczenia w budynkach wielolokalowych,  
w pobliżu wejścia, tablic zawierających następu-
jące informacje: 
a) imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właścicie-

la lub zarządcy nieruchomości, 
b) imię i nazwisko i adres osoby bądź adres pod-

miotu wykonującego czynności w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie nie-
ruchomości, 

c) regulamin porządkowy, 
d) spis adresów i telefonów alarmowych,  

w szczególności: straży pożarnej, pogotowia 
ratunkowego, policji, straży gminnej, pogoto-
wia wodociągowo-kanalizacyjnego, pogotowia 
gazowego, 

15) utrzymywania nieruchomości niezabudowanych  
w stanie wolnym od zachwaszczenia, 

16) utrzymywania rowów odwadniających przy dro-
gach i torach w stanie drożności i wykoszenia, 

17) utrzymywania nasypów i wykopów, poprowadzo-
nych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie 
wykoszonym, 

18) utrzymywania rowów melioracyjnych w stanie 
drożności, 

19) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości 
materiału rozbiórkowego i resztek materiałów bu-
dowlanych, powstałych w wyniku remontu i mo-
dernizacji lokali i budynków, 

20) corocznej wymiany piasku w piaskownicach zlo-
kalizowanych na terenach publicznie dostępnych, 

21) umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń, nekro-
logów na urządzeniach do tego celu przeznaczo-
nych, 

22) umieszczania na terenach publicznie dostępnych, 
a więc w parkach, na targowiskach, placach za-
baw, itp., regulaminów korzystania z nich, 

23) usuwanie osadów gromadzonych w osadnikach 
gnilnych stanowiących element przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

24) usuwanie nieczystości ciekłych gromadzonych  
w dołach ustępowych, przenośnych ubikacji,  
a także z innych wolno stojących kabin ustępo-
wych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. 

§ 3 

Zabrania się: 
1) magazynowania odpadów komunalnych, gruzu 

budowlanego na terenie nieruchomości, 
2) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących 

z gospodarstw domowych, sklepów, punktów ga-
stronomicznych i usługowych i innych nierucho-
mości, na których powstają odpady, do koszy 
ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli, 

3) spalania odpadów na terenie otwartym i w po-
jemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia, 
oraz w instalacjach grzewczych budynków  
z wyjątkiem spalanie odpadów z drewna nieza-
wierającego substancji niebezpiecznych oraz spa-
lania pozostałości roślinnych, jeżeli spalanie to nie 
narusza odrębnych przepisów, 

4) składowania materiałów budowlanych, gruzu, pia-
sku, itp. poza nieruchomością, w szczególności na 
terenie pasa drogowego, bez zgody zarządcy dro-
gi, 

5) wspólnego gromadzenia odpadów medycznych  
i weterynaryjnych wraz z odpadami komunalnymi, 

6) gromadzenia luzem odpadów powstałych w wyni-
ku robót budowlanych oraz odpadów wielkogaba-
rytowych w sposób inny niż określony w Regula-
minie, 

7) wrzucania do pojemników na odpady komunalne 
śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu bu-
dowlanego, kamieni, szlamu, substancji toksycz-
nych, żrących i wybuchowych, a także odpadów 
przemysłowych oraz szkodliwych dla środowiska. 

8) odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji 
sanitarnej, 

9) 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, 

10) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, 
nekrologów, ogłoszeń itp., 

11) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do 
tego celu ścianami, 

12) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt, 
13) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych 

do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych  
i wód opadowych spływających z powierzchni 
dachów, podjazdów, itp., 

14) usuwania z terenu nieruchomości wraków pojaz-
dów mechanicznych. 
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§ 4 

Na terenie posesji dopuszcza się spalanie pozostałości 
roślinnych na terenie nieruchomości na wolnym powie-
trzu, w szczególności liści i drobnych gałęzi, w taki 
sposób, aby nie powodowało to uciążliwości dla in-
nych. 

§ 5 

Dopuszcza się możliwośl wywozu bezpośrednio na 
składowisko: 
1) przez właściciela nieruchomości odpadów wielko-

gabarytowych z terenu jego nieruchomości, 
2) przez właściciela nieruchomości gruzu budowlane-

go powstałego na terenie jego nieruchomości, 
3) przez wykonawcę robót budowlanych gruzu bu-

dowlanego pochodzącego z prowadzonych przez 
niego robót budowlanych i rozbiórki obiektów bu-
dowlanych, 

§ 6 

1. Wywóz określony w § 5 winien odbywal się  
w sposób uniemożliwiający rozsypywanie się gruzu 
budowlanego. 

2. Dokonujący wywozu określonego w § 5 zobowią-
zany jest posiadal dowody zapłaty za składowanie 
odpadów wielkogabarytowych i gruzu na składowi-
sku odpadów. 

§ 7 

1. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu 
budowlanego do utwardzania lub naprawy znisz-
czonych dróg o nawierzchni gruntowej. 

2. Zamiar wysypywania gruzu na drogę gruntową 
należy wcześniej uzgodnil z właścicielem lub za-
rządcą drogi. 

§ 8 

1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady  
z działalności gospodarczej, to muszą one byl gro-
madzone w sposób wyodrębniony od odpadów 
komunalnych. Zasady ich usuwania oraz postępo-
wania z nimi określają odrębne przepisy. Obowiązek 
ten dotyczy także odpadów płynnych oraz nieczy-
stości ciekłych pochodzących z tego rodzaju dzia-
łalności. 

2. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona 
jest działalnośl gospodarcza zobowiązani są do 
udzielania Wójtowi Gminy Miłkowice i uprawnio-
nym przez niego osobom informacji dotyczących 
ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów oraz spo-
sobu ich unieszkodliwiania. 

Proiadzenie ie ijkazan2m zakrejie jelekr2inej 
zbiórki odpadói kompnaln2ch 

§ 9 

Gmina stwarza warunki do selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych poprzez rozstawienie pojemników 
do segregacji na terenie gminy lub umożliwienie odbio-
ru posegregowanych odpadów od właścicieli. 

§ 10 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pro-
wadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych powstałych na terenie ich nieruchomości. 

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powin-
na byl prowadzona co najmniej z podziałem na: 
szkło 
papier, 
odpady z tworzywa sztucznego, 
odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach 
domowych 
oraz pozostałe odpady komunalne. 

§ 11 

1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje 
się oznaczone pojemniki. 

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych mogą stanowil własnośl: 
1) gminy, 
2) podmiotów świadczących usługi w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, 

3) właścicieli nieruchomości. 

§ 12 

1. Odpad2 niebezpieczne i2riarzane i gojpodar-
jriach domoi2ch należ2 irzpcać do jpecjalnie do 
rego celp prz2goroian2ch i oznakoian2ch pojem-
nikói pjraiion2ch na rerenie gmin2. 

§ 13 

1. Podmioty świadczące usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści zobowiązane są do zaopatrywania właścicieli 
nieruchomości w pojemniki segregacyjne bądź wor-
ki do segregacji oraz odbioru posegregowanych od-
padów. 

2. W celu zagospodarowania jak największej ilości 
odpadów dopuszcza się ustawienie przez właścicieli 
nieruchomości w porozumieniu z podmiotami odbie-
rającymi odpady własnego pojemnika do selektyw-
nej zbiórki odpadów odpowiadającego zapisom ni-
niejszego Regulaminu. 

3. Posiadacze odpadów obowiązani są do korzystania 
z pojemników segregacyjnych zgodnie z ich prze-
znaczeniem. Rzęstotliwośl opróżniania pojemników 
uzależniona jest od stopnia napełnienia tych pojem-
ników. 

§ 14 

Powstające na terenie nieruchomości odpady orga-
niczne, w szczególności roślinne, powinny byl w mia-
rę posiadanych możliwości gromadzone oddzielnie  
i kompostowane we własnym zakresie. Kompostowa-
nie odpadów organicznych nie może stanowil uciążli-
wości dla osób trzecich. 

§ 15 

Surowce wtórne, po segregacji z odpadów komunal-
nych, mieszkańcy i właściciele nieruchomości mogą 
samodzielnie i na własny koszt dostarczal do punktów 
skupu zorganizowanych przez różne podmioty gospo-
darcze. 
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Uprząranie błora, śniegp, lodp i inn2ch zaniecz2jzczeń 
z części nierpchomości jłpżąc2ch do pż2rkp  

ppblicznego 

§ 16 

1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywa-
nie, itp., z chodników położonych wzdłuż nieru-
chomości, z dróg publicznych, z przystanków ko-
munikacyjnych, z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego, przez podmioty do tego zo-
bowiązane, powinno nastąpil niezwłocznie po ich 
zaśnieżeniu, oblodzeniu lub zanieczyszczeniu. 

2. Błoto, śnieg i lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnię-
te z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 
należy gromadzil na skraju chodnika od strony 
jezdni z zachowaniem możliwości bezpiecznego 
przejścia i przejazdu. 

3. Na drogach publicznych śnieg i lód usunięty z jezdni 
i chodników należy układal w pryzmy w obszarze 
pasa drogowego, wzdłuż krawędzi jezdni i chodni-
ka, w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych i pojazdów. 

§ 17 

Usunięcie uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieru-
chomości, z dróg publicznych, z przystanków komuni-
kacyjnych, przez podmioty do tego zobowiązane, na 
podstawie ustawy, powinno nastąpil niezwłocznie po 
ich uprzątnięciu. 

§ 18 

Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do: 
1) usuwania na bieżąco nawisów śniegu z dachów 

oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części ele-
wacji położonych w rejonie chodnika wzdłuż nieru-
chomości. 

2) zgrabiania liści z chodników przylegających do nie-
ruchomości co najmniej na początku i na końcu 
okresu wegetacyjnego oraz w miarę bieżących po-
trzeb. 

§ 19 
Zabrania się: 
1) gromadzenia zanieczyszczeń uprzątniętych z chod-

ników w pojemnikach przeznaczonych na odpady 
komunalne, 

2) zgarniana śniegu, lodu, błota i innych zanieczysz-
czeń z chodnika na jezdnię. 

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla 
środowiska dla usunięcia śniegu i lodu; 

§ 20 

Zobowiązuje się właścicieli zadrzewionych i zakrze-
wionych nieruchomości położonych wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych (chodników, dróg) do ich utrzymania 
w stanie nieutrudniającym bezpiecznego korzystania z 
pasa drogowego. 

§ 21 

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się 
tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, 
mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub 
obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich 

opróżniania z częstotliwością zapobiegającą prze-
pełnieniu i gniciu odpadów. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także za-
rządzającego drogą publiczną, znajdującą się na ob-
szarze zabudowanym w rejonach o intensywnym 
ruchu pieszych oraz przedsiębiorców utrzymujących 
przystanki komunikacji publicznej. 

§ 22 

1. Sprzątanie ulic, chodników i placów oraz odśnieża-
nie tych terenów winno się odbywal w sposób za-
pewniający na bieżąco ich utrzymanie w czystości  
i porządku oraz zgodnie z planami letniego i zimo-
wego utrzymania dróg. 

2. Opracowanie planów letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg należy do obowiązków zarządców dróg. 

§ 23 

1. Wykonywanie czynności, o których mowa w § 2  
§ 3, § 16, § 29 w przypadku prowadzenia budów 
jest obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych. 

2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany 
ponadto do zorganizowania placu budowy tak, aby 
nie dopuszczal do zanieczyszczenia jezdni, dróg do-
jazdowych oraz natychmiastowego usuwania z nich 
naniesionego błota lub innych zanieczyszczeń. 

M2cie i naprai2 pojazdói jamochodoi2ch  
poza m2jniami i iarjzrarami napraicz2mi 

§ 24 

1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych po-
winno odbywal się w myjniach samochodowych  
i warsztatach naprawczych. Zakłady te obowiązane 
są przestrzegal wymogi ochrony środowiska,  
a powstające podczas tej działalności odpady winny 
byl gromadzone w pojemnikach do tego przezna-
czonych. 

2. Poza myjnią samochodową lub warsztatem na-
prawczym, pojazdy można myl i naprawial na wy-
betonowanym placu, z którego wody ujmowane są 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

§ 25 

Zabrania się: 
1) mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczo-

nych do użytku publicznego, w szczególności na 
ulicach, chodnikach, podwórzach, terenach zielo-
nych, 

2) dokonywania napraw i regulacji pojazdów samo-
chodowych na nieruchomościach przeznaczonych 
do użytku publicznego i w zabudowie wielorodzin-
nej. 

3) prowadzenia wszelkich prac blacharsko-lakierni-
czych poza warsztatami naprawczymi. 

§ 26 

1. Wymiana oleju i innych płynów eksploatacyjnych 
występujących w samochodzie może byl dokonana 
pod warunkiem zebrania zużytych płynów do 
szczelnych pojemników. 

2. Zabrania się wylewania oleju z samochodu jak  
i pozostałych płynów eksploatacyjnych do gruntu, 
urządzeń kanalizacyjnych lub do zbiorników bezod-
pływowych. 
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§ 27 

Dopuszcza się mycie osobowych pojazdów samocho-
dowych oraz wykonywanie drobnych napraw dla po-
trzeb własnych osób fizycznych na terenach własnych 
nieruchomości pod warunkiem, że czynności te odby-
wają się w sposób nienaruszający praw osób trzecich 
oraz zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

R O Z D Z I W Ł  III 

RODZAJE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO 
ZSIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI ORAZ DROGACH PUSLICZNYCH. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ICH ROZMIESZCZENIA 
ORAZ UTRZYMYWANIA W ODPOWIEDNIM STANIE 
SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM. 

§ 28 

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

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

kowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tek-
tury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l  
do 1500 l; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane; 
Rodzaje i minimalna pojemnośl urządzeń przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komunalnych i gromadze-
nia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości. 

§ 29 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
utrzymania czystości lub porządku na jej terenie 
przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, 
kontenery i worki o pojemności uwzględniającej 
częstotliwośl i sposób pozbywania się odpadów  
z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych 
poniżej zasad: 
1) odpady komunalne, które nie są zbierane w spo-

sób selektywny, należy gromadzil w pojemni-
kach lub kontenerach o minimalnej pojemności, 
uwzględniając następujące normy: 
a) mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubła od-

pady o masie około 170 kg i objętości około 
1,14 m3, przy dwutygodniowym cyklu wy-
wozu potrzebuje kubeł o pojemności 44 li-
trów,: 
– jedno, dwuosobowa rodzina zobowiązana 

jest wyposażyl nieruchomośl w kubeł  
o pojemności 120 litrów, 

– trzy – cztero – pięcioosobowa rodzina zo-
bowiązana jest wyposażyl nieruchomośl 
w kubeł o pojemności 240 litrów, lub dwa 
kubły o pojemności 120 litrów, 

– sześcio- siedmio- i ośmioosobowa rodzina 
zobowiązana jest wyposażyl nierucho-
mośl w trzy kubły o pojemności 120 l 
każdy, 

– rodzina, licząca od dziewięciu do jedena-
stu osób, zobowiązana jest wyposażyl 
nieruchomośl w cztery kubły o pojemno-

ści 120 l każdy lub dwa kubły o pojemno-
ści 240 l każdy, 

– rodziny liczniejsze mają obowiązek wypo-
sażyl nieruchomości w kubły o pojemno-
ści zapewniającej pokrycie zapotrzebowa-
nia według norm zapisanych w punktach  
a i b, 

b) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobo-
wiązani są dostosowal pojemnośl pojemników 
do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc 
pod uwagę normatywy zapisane w punktach a, 

c) prowadzący działalnośl gospodarczą, kierujący 
instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający 
ogródkami działkowymi, zobowiązani są dosto-
sowal pojemnośl pojemników do swych indy-
widualnych potrzeb uwzględniając następujące 
normatywy dostosowane do dwutygodniowego 
cyklu odbioru na terenach wsi: 
– dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego 

ucznia i pracownika, 
– dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde 

dziecko i pracownika, 
– dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 

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

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

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

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

– dla zakładów rzemieślniczych, usługowych  
i produkcyjnych w odniesieniu do pomiesz-
czeń biurowych i socjalnych – pojemnik o po-
jemności 120 l na każdych 10 pracowników, 

– dla ogródków działkowych 20 l na każdą 
działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 
31 października każdego roku, i 5 litrów poza 
tym okresem, 

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

2) odpady komunalne, zbierane w sposób selek-
tywny, należy gromadzil w następujący sposób: 
a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: 
– po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu  

i zapisaniu tego faktu w umowie, właści-
ciel nieruchomości może składal je  
w przydomowym kompostowniku, w sy-
tuacji gdy właściciel nie zadeklarował skła-
dania tych odpadów w przydomowym 
kompostowniku, zobowiązany jest wypo-
sażyl nieruchomośl w odrębny, przezna-
czony do tego celu, kubeł koloru brązoie-
go i tam składal, 

– w zabudowie wielorodzinnej najem-
ca/właściciel lokalu, który podpisał z pod-
miotem uprawnionym indywidualną umo-
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wę przekazuje je w worku/wiaderku koloru 
brązowego do lokalnego/mobilnego punktu 
odbioru selektywnego lub, jeśli takiej 
umowy nie podpisał, jak w zabudowie 
jednorodzinnej, składa do odrębnego po-
jemnika koloru brązowego, w który za-
rządca nieruchomości ją wyposażył, 

b) odpady opakowaniowe tutaj szkło PET-y 
(łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstylia-
mi i metalami oraz odpady niebezpieczne: 
– składane są do worków, odrębnych na 

opakowania (kolorp czarnego) i odrębnych 
na odpady niebezpieczne (kolorp czerio-
nego), dostarczonych przez podmiot 
uprawniony i przekazywane mu zgodnie  
z harmonogramem, 
odpady niebezpieczne muszą byl zbierane 
do worków w oryginalnych opakowaniach 
transportowych zabezpieczających środo-
wisko i ludzi przed ich oddziaływaniem, 

– mieszkańcy posiadający przeterminowane 
leki mogą także zwrócil je bezpłatnie do 
aptek, a zużyte baterie do sklepów, które 
dysponują odpowiednimi pojemnikami, 

c) odpady wielkogabarytowe nie wymagają spe-
cjalnych urządzeń do zbierania, należy wy-
stawial je na chodnik przed wejściem do nie-
ruchomości lub na miejsce wyznaczone do 
tego celu przez zarządcę nieruchomości,  
z którego odbierane są przez podmiot upraw-
niony, mogą także byl oddane w wyznaczo-
nych harmonogramem terminach do LPOS, 

d) odpady budowlane i zielone są składane do 
kontenera dostarczonego przez podmiot 
uprawniony i w nim odbierane. 

2. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpa-
dów komunalnych, oprócz typowych pojemników 
lub kontenerów, mogą byl używane odpowiednio 
oznaczone worki z tworzyw sztucznych udostęp-
niane odpłatnie/nieodpłatnie przez podmiot, z któ-
rym właściciel nieruchomości zawarł umowę. 

3. Pojemniki, kontenery i worki na odpady winny po-
siadal logo lub nazwę podmiotu prowadzącego 
działalnośl w zakresie odbierania odpadów i ozna-
czenia określające rodzaj gromadzonych odpadów. 

§ 30 

1. Nieczystości ciekłe powinny byl gromadzone  
w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających 
wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, 
w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadal bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690, z późń. zmianami). 

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 czę-
ściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do prze-
pełnienia; podobnie przepustowośl przydomowej 
oczyszczalni ścieków musi zostal dostosowana do 
ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzy-
skanie stopnia ich oczyszczania określonego  

w przepisach odrębnych; określając wielkośl  
i przepustowośl tych urządzeń należy przyjąl na-
stępujące wskaźniki wytwarzania ścieków: 
a) mieszkańcy – 3,0 m³/osobę/miesiąc, 
b) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/ 

/miesiąc, 
c) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc, 
d) sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/mie-

siąc, 
e) pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/mie-

siąc, 
f) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
g) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/ 

/miesiąc, 
h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m³/za-

trudnionego/miesiąc, 
i) pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m³/zatrud-

nionego/miesiąc, 
j) zakłady produkcyjne: 
– bez natrysków – 0,45 m³/zatrudnionego/ 

/miesiąc, 
– z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/mie-

siąc; 

Rodzaje i minimalna  pojemność  prządzeń przeznaczo-
n2ch do zbierania odpadói kompnaln2ch i miejjcach 

i na drogach ppbliczn2ch 

Gmina i prowadzący handlową działalnośl gospodar-
czą są zobowiązani ustawil w miejscach publicznych, 
przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selek-
tywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego, 
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, 
papieru, tektury, tekstyliów i metali, uzupełniają gmin-
ny system selektywnej zbiórki odpadów; 
Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizo-
wane w miejscach publicznych, mają pojemnośl od 
0,8 do 1,5 m³ i kolory przypisane do rodzaju odpa-
dów, na jakie są przeznaczone, a więc: 
– zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolo-

rowe; 
– biały: przeznaczony na opakowania szklane bez-

barwne; 
– niebieski: przeznaczony na papier i tekturę opako-

waniowe i nieopakowaniowe; 
– żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw 

sztucznych; 
– czerwony: przeznaczony na opakowania z blachy 

stalowej i aluminiowej oraz metale; 
– czarny: przeznaczony na opakowania wielomateria-

łowe. 

§ 31 

1. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach, 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
(place, skwery, zieleńce), rejonach intensywnego 
ruchu pieszych i przystankach komunikacyjnych, 
stosowal należy szczelne i wykonane z materiałów 
niepalnych kosze uliczne. 

2. Kosze uliczne powinny byl rozstawione w sposób  
i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości 
na drogach i terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego. 
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§ 32 

Na każdym przystanku komunikacyjnym powinien się 
znajdowal co najmniej jeden kosz uliczny. 

§ 33 

Zasady rozmieszczania koszy na terenach nieruchomo-
ści przeznaczonych do użytku publicznego, a w szcze-
gólności na cele rekreacji, wypoczynku, sportu, han-
dlowe, gastronomiczne i imprez kulturalnych określają 
ich właściciele i zarządcy, którzy są zobowiązani do 
ustawienia takiej ilości koszy na odpady i zapewnienia 
ich opróżniania do urządzeń stałych lub usuwania 
przez podmiot świadczący usługi w zakresie usuwania 
odpadów komunalnych, aby nie dopuścil do groma-
dzenia się odpadów poza nimi. 

§ 34 

Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze 
publicznym zobowiązany jest do wyposażenia miejsc, 
w którym się ono odbywa w odpowiednią ilośl po-
jemników na odpady stałe i zapewnienia odpowiedniej 
liczby toalet wg zasady okreslonej w ust. 2, jeżeli 
zgromadzenie trwa dłużej niż 4 godziny, zobowiązany 
jest do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym 
na dostarczenie pojemników, szaletów oraz ich opróż-
nianie i uprzątnięcie w ciągu 10 godzin od zakończenia 
imprezy. 
Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do 
wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa,  
w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób 
uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne 
w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących  
w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza  
4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwięk-
szyl o 50h w stosunku do podanych wyżej, na każde 
następne 4 godziny trwania imprezy. 

Zajad2 rozmiejzczania prządzeń przeznaczon2ch  
do zbierania odpadói i gromadzenia niecz2jrości  

pł2nn2ch 

§ 35 

1. Pojemniki na odpady komunalne oraz worki z wyse-
lekcjonowanymi odpadami należy ustawial w gra-
nicach nieruchomości, na równej utwardzonej na-
wierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wo-
dy i błota, w miejscach łatwo dostępnych zarówno 
dla użytkowników jak i podmiotów świadczących 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodu-
jący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla 
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

2. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawial  
w odległościach określonych w §23 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadal budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późń. zmianami). 

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

4. wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe  
i niebezpieczne muszą byl wystawione w terminie 
przewidzianym harmonogramem na chodnik lub uli-
cę przed wejściem na teren nieruchomości w zabu-
dowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone 
przez zarządcę do tego celu w zabudowie wieloro-
dzinnej; w zabudowie wielorodzinnej mogą także 
byl oddane w terminach przewidzianych harmono-
gramem do LPOS. 

§ 36 

Odpady komunalne powstałe w wyniku robót budow-
lanych powyżej 0,1 m3 należy gromadzil w specjalnie 
do tego przystosowanych kontenerach, których usta-
wienie nie może powodowal utrudnienia w korzysta-
niu z nieruchomości. Jeżeli miejsce ustawienia konte-
nera wykracza poza teren nieruchomości, organizator 
robót winien uzyskal pisemną zgodę właściciela nieru-
chomości na czasowe jej zajęcie. 

§ 37 

Za utrzymanie czystości w miejscu ustawienia urzą-
dzeń do gromadzenia odpadów odpowiedzialny jest 
władający nieruchomością, a za zapewnienie czystości 
po dokonanym opróżnieniu pojemników, odpowiada 
podmiot odbierający odpady. 

§ 38 

Podmiot odbierający odpady z nieruchomości jest zo-
bowiązany do dezynfekcji pojemników na odpady. 
Dezynfekcję należy przeprowadzil w miejscach i urzą-
dzeniach do tego przeznaczonych zapewniających 
prawidłowe wykonanie i spełnienie wymogów sanitar-
ni-higienicznych. 

Ograniczenia i2nikające z konieczności zachoiania 
zajad bezpieczeńjria i iłaściiej ekjploaracji  
prządzeń do gromadzenia odpadói kompnaln2ch  
                 i zbiornikói bezodpł2ioi2ch 

§ 39 

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 oraz odpa-
dów z działalności gospodarczej; 

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na 
odpady, jakichkolwiek odpadów; 

3) do pojemników na papier, tekturę opakowaniową  
i nieopakowaniową zabrania się wrzucal: 
– opakowania z zawartością, np. żywnością, wap-

nem, cementem, 
– kalkę techniczną, 
– prospekty, foliowane i lakierowane katalogi; 

4) do pojemników na opakowania szklane zabrania się 
wrzucal: 
– ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, 

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

ne z pozostałościami zawartości, 
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– szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojo-
ne), 

– szyby samochodowe; 
5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucz-

nych zabrania się wrzucal: 
– 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; 
6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów 

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

R O Z D Z I W Ł  Ir 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓS POZSYWANIA SIĘ OD-
PADÓW KOMUNALNYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
Z TERENU NIERUCHOMOSCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUSLICZNYCZNEGO 

§ 40 

Do odbierania odpadów: 
a) komunalnych niesegregowanych i ulegających 

biodegradacji należy używal samochodów spe-
cjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
pojazdów asenizacyjnych. 

b) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych 
można używal samochodów przystosowanych 
do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; 
powinny one byl przykryte, aby nie powodowa-
ły podczas transportu zanieczyszczenia i za-
śmiecenia terenu; 

c) do odbierania odpadów opakowaniowych (łącz-
nie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i me-
talami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecz-
nych należy używal samochodów specjalnie w 
tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak 
aby ich transport nie powodował zanieczyszcze-
nia i zaśmiecenia terenu; 

1. Pojazdy, o których mowa w ust.1 lit. a–c, winny 
byl utrzymane w należytej czystości. 

3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku  
i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych 
pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowią-
zek natychmiast usunąl; 

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

5.  Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścil na 
pojazdach znaki identyfikacyjne. 

Częjrorliiość pozb2iania jię odpadói i opróżniania 
zbiornikói bezodpł2ioi2ch 

§ 41 

Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości po-
winno się odbywal w regularnych odstępach czasu 
uniemożliwiających gnicie odpadów i zaleganie odpa-
dów wokół pojemników. Nagromadzone odpady  
w pojemniku muszą zapewnil swobodne zamykanie 
pokrywy lub klapy pojemnika. 

§ 42 

1. Ustala się częstotliwośl wywozu stałych odpadów 
komunalnych w terminach uzgodnionych z podmio-
tem świadczącym usługi w zakresie odbierania od-
padów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jednak nie rza-
dziej niż: 
1) drobne odpady komunalne powinny byl usuwa-

ne z terenu nieruchomości okresowo, w termi-
nach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywo-
zowym, ale z częstotliwością co najmniej dwa 
razy w miesiącu, 

2) odpady wielkogabarytowe powinny byl usuwa-
ne okresowo cztery razy w roku w terminach 
określonych przez Wójta Gminy Miłkowice,  
a także na zgłoszenie firmie wywozowej, z za-
chowaniem warunków określonych w § 39, 

3) odpady budowlane (poremontowe) odbierane na 
zgłoszenie firmie wywozowej. 

2. W przypadku punktów gastronomicznych zlokali-
zowanych poza budynkami i prowadzącymi działal-
nośl w okresie letnim wprowadza się obowiązek 
codziennego usuwania odpadów. 

3. W przypadku nieruchomości, na których organizo-
wane są imprezy masowe, wprowadza się obowią-
zek usuwania odpadów bezpośrednio po zakończe-
niu imprezy, jednak nie później niż w ciągu 12 go-
dzin. 

4. Kosze uliczne należy opróżnial w miarę ich zapeł-
niania w sposób zapewniający zachowanie czysto-
ści i porządku na drogach publicznych. 

5. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy od-
bywa w miarę potrzeb. 

§ 43 

1. Nieczystości ciekłe z nieruchomości należy usuwal 
systematycznie z częstotliwością i w sposób gwa-
rantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, 
zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziem-
nych jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Wykonanie obowiązku określonego w ust. 1 doko-
nywane może byl jedynie na podstawie umowy  
z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych. 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczysz-
czalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego 
do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał 
umowę; zamówienie musi byl zrealizowane  
w okresie 36 godzin od złożenia; 

4. Ilośl wywożonych nieczystości ciekłych powinna 
odpowiadal ilości wody pobranej na cele bytowe. 
W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilośl 
nieczystości ciekłych wylicza się wg zasad określo-
nych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8,  
poz. 70). 
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Spojób pozb2iania jię odpadói i opróżniania  
zbiornikói bezodpł2ioi2ch 

§ 44 

1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjo-
nowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości 
zgodnie z treścią zawartych umów. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umie-
ścil urządzenia wypełnione odpadami w miejscu 
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników 
podmiotu uprawnionego bez konieczności otwiera-
nia wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej 
możliwości nie ma, należy wystawial je w dniu od-
bioru, zgodnie z 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. 

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe należy gro-
madzil w wydzielonym miejscu na terenie nieru-
chomości lub terenie przyległym do nieruchomości 
za zgodą jej właściciela, w sposób niezakłócający 
ruchu pieszego i drogowego, nie wcześniej niż  
24 godziny przed uzgodnionym z odbierającym od-
pady terminem usunięcia. 

5. Odpady budowlane i zielone muszą byl złożone w 
udostępnionych przez podmiot uprawniony konte-
nerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu 
podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym ko-
rzystania z nieruchomości, lub wyznaczonym do 
tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzin-
nej. 

R O Z D Z I W Ł  r 

OSOWIĄZKI OSÓS UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA 
DOMOWE 

§ 45 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowią-
zane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagro-
żeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanie-
czyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialnośl 
za zachowanie tych zwierząt 

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

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

b) oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyj-
nym. Znaczek wydawany jest nieodpłatnie. 

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

d) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uzna-
wanej za agresywną lub w inny sposób za-
grażającego otoczenia – w nałożonym kagań-
cu, 

e) opłacanie podatku od posiadania psów, któ-
rego wysokośl ustala corocznie rada gminy, 

f) systematyczne szczepienie przeciwko wście-
kliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. O ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która 
nakłada obowiązek szczepienia psów w wie-
ku powyżej trzech miesięcy i okazywania na 
żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, 
policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzo-
nym szczepieniu, 

g) uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymanie 
psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie  
z treścią rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Wdministracji z dnia 28 
kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu  
ras psów uznawanych z agresywne (Dz. U. 
Nr 77, poz. 687). 

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

teczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecz-
nice, wystawy itp., postanowienie to nie do-
tyczy osób niewidomych, korzystających  
z pomocy psów-przewodników, 

c) zachowanie bezpieczeństwa i środków 
ostrożności zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do użytku publicznego w szczegól-
ności: 
– natychmiastowe usuwanie, przez właści-

cieli, zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzęta domowe w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych do użyt-
ku publicznego, a w szczególności na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkin-
gach, terenach zielonych, itp.; nieczysto-
ści te, umieszczone w szczelnych, nieule-
gających szybkiemu rozkładowi torbach, 
mogą byl deponowane w komunalnych 
urządzeniach do zbierania odpadów; po-
stanowienie to nie dotyczy osób niewido-
mych, korzystających z psów przewodni-
ków, 

– niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spo-
koju przez zwierzęta domowe. 

Właściciele psów zobowiązani są do stosowania prze-
pisów uchwały nr Rady Gminy Miłkowice z dnia roku 
w sprawie ustalania wysokości podatku od posiadania 
psów, zasad ustalania, poboru oraz terminy płatności 
tego podatku – wynika to z ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). 

R O Z D Z I W Ł  rI 

UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI 

ROLNICZEJ 

§ 46 

Przez tereny wyłączone z produkcji rolniczej należy 
rozumiel tereny wykorzystywane na działalnośl inną 
niż rolniczą. 
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§ 47 

Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich  
w ścisłej zabudowie mieszkaniowej i na terenach ogro-
dów, w tym urządzania gołębników na strychach  
i dachach domów mieszkalnych. 

§ 48 

Hodowla zwierząt gospodarskich powinna byl usytu-
owana i prowadzona z zachowaniem właściwych wa-
runków sanitarnych, tak aby nie była uciążliwa dla 
otoczenia i sąsiednich nieruchomości, nie pogarszała 
warunków zdrowotnych ludzi, z zachowaniem warun-
ków określonych w § 43. 

R O Z D Z I W Ł  rII 

OSSZARY PODLEGAJĄCE OSOWIĄZKOWEJ 
DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 49 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są na bieżąco 
do przeprowadzania deratyzacji wszystkich obiektów, 
a w szczególności takich, jak: korytarze i pomieszcze-
nia piwniczne, zabudowania gospodarcze, pomiesz-
czenia produkcyjne, magazyny, miejsca gromadzenia 
odpadów stałych i inne zagrożone bytowaniem gryzo-
ni. 

§ 50 

Obowiązkową deratyzację właściciele nieruchomości 
przeprowadzają w następujących terminach: 
1) co najmniej dwukrotnie w roku: 

a) w kwietniu lub w maju – termin wiosenny, 
b) we wrześniu lub w październiku – termin jesien-

ny 
2) w sposób ciągły na terenie składowiska odpadów 

komunalnych. 

§ 51 

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

§ 52 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji, inne 
niż wymienione w § 47 Regulaminu i termin jej prze-
prowadzenia, określa każdorazowo Wójt Gminy po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii 

R O Z D Z I W Ł  rIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 53 

Podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania od-
padów komunalnych i nieczystości ciekłych jest zobo-
wiązany do udzielania Wójtowi Gminy Miłkowice lub 
osobom przez niego upoważnionym informacji okre-
ślonych w art. 9a ustawy. 

§ 54 

Kontrolę prawidłowości stosowania przez właścicieli 
nieruchomości przepisów ustawy oraz zasad określo-
nych w niniejszej uchwale powierza się osobom upo-
ważnionym przez Wójta Gminy Miłkowice 

§ 55 

Traci moc uchwała nr 61/2003 z dnia 23 października 
2003 roku w sprawie czystości i porządku na terenie 
gminy Miłkowice. 

§ 56 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mił-
kowice 

§ 57 

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

 
PRZEWODNIRZĄRY 

RWDY GMINY 
 

JERZY LEWANDOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW 

z dnia 23 lipca 2006 r. 

i jpraiie Srarprp Urzędp Gmin2 Mściiojói 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwala się Statut Urzędu Gminy Mściwojów. 

§ 2 

Urząd Gminy Mściwojów zwany dalej „Urzędem” dzia-
ła na podstawie: 
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmiana-
mi), 

3) statutu Gminy Mściwojów, 
4) niniejszego statutu. 

§ 3 

1. Urząd jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną 
gminy Mściwojów prowadzącą działalnośl w for-
mie jednostki budżetowej. 

2. Urząd prowadzi działalnośl finansową według za-
sad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zmianami). 

3. Kierownikiem Urzędu jest Wójt. 
4. Siedziba Urzędu mieści się w Mściwojowie nr 43. 

§ 4 

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie nale-
żytego wykonania spoczywających na gminie: 

1) zadań własnych wynikających z ustaw, statutu 
Gminy i uchwał Rady Gminy, 

2) zadań zleconych przez organy administracji rządo-
wej na mocy ustaw, 

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
i organami administracji (zadania powierzone), 

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 
porozumienia komunalnego, które nie zostały po-
wierzone innym gminnym jednostkom organizacyj-
nym, związkom komunalnym lub przekazane innym 
podmiotom na podstawie umów. 

§ 5 

Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Urzędu 
określa Regulamin Organizacyjny Urzędu. 

§ 6 

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

PRZEWODNIRZĄRW 
RWDY GMINY 

 
WANDA GOŁĘBIOWSKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

z dnia 27 lipca 2006 r. 

i jpraiie zmian2 nazi2 plic2 i Siechnicach 

 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 Święta Katarzyna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zmienia się w części nazwę ulicy Świerczewskiego  
w miejscowości Siechnice, nadanej dla części działek 
o numerach 549/62 i 549/75 na ulicę „Gimnazjalna”. 
Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewi-
dencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

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

PRZEWODNIRZĄRW RWDY 
 

BARBARA KOSTERSKA 
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Załącznik do pchiał2 Rad2 Gmin2 
Śiięra Kararz2na z dnia 27 lipca 
2006 r. (poz. 27 0) 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

z dnia 27 lipca 2006 r. 

zmieniająca pchiałę i jpraiie podziałp Gmin2 Śiięra Kararz2na na jrałe 
obiod2 głojoiania 

 Na podstawie art. 31 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 

Dokonuje się następujących zmian w podziale gminy 
Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania: 
1. do granic obwodu głosowania nr 1 dołącza się wieś 

Łukaszowice, 
2. z granic obwodu głosowania nr 3 skreśla się wieś 

Łukaszowice, 
3. do granic obwodu nr 3 dopisuje się wieś Szosta-

kowice, 
4. z granic obwodu głosowania nr 4 skreśla się wieś 

Szostakowice, 
5. do granic obwodu nr 6 dołącza się następujące 

ulice: Letnia, Jesienna, W. Witosa, R. Traugutta, 
Św.  loriana, Gimnazjalna, 

6. do granic obwodu nr 7 dopisuje się następujące 
ulice: Rhabrowa, J. Kochanowskiego, M. Reja,  
W. Mickiewicza, B. Prusa, R. Norwida, J. Słowac-
kiego, St. Staszica, M. Rataja, E. Kwiatkowskiego. 

 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania określa 
załącznik 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. 
 
 

PRZEWODNIRZĄRW RWDY 
 

BARBARA KOSTERSKA 

 
 

Załącznik do pchiał2 Rad2 Gmin2 
Śiięra Kararz2na z dnia 27 lipca 
2006 r. (poz. 27 1) 

 
numer 
obwodu 

głosowania 
granice obwodu głosowania 

siedziba Obwodowej  
Komisji Wyborczej 

1 Święta Katarzyna, Łukaszowice, Zacharzyce Urząd Gminy Święta Katarzyna 

2 Święta Katarzyna – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
Święta Katarzyna  

3 Sulimów, Bogusławice, Ozorzyce, Szostakowice świetlica w Sulimowie 
4 Groblice, Durok, Grodziszów, Sulęcin, Zębice świetlica w Groblicach 

5 Kotowice 
Szkoła Podstawowa  
w Kotowicach 

6 

Siechnice – ulice: 1 Maja, Energetyczna,  abryczna, Gimnazjalna, Je-
sienna, Jesionowa, Kolejowa, Kościuszki, Letnia, Lwowska, Łąkowa, 
Opolska, Polna, Stawowa, Szkolna, Świerczewskiego, Świętego  loria-
na, Świętego Krzyża, Świętej Katarzyny, R. Traugutta, Wileńska, Wio-
senna, W. Witosa, Zachodnia, Ziemska 

Gimnazjum w Siechnicach 

7 

Siechnice – ulice: Rhabrowa, Richa, Riepłownicza, Rmentarna, Henryka 
III, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, J. Kochanowskiego, Kościelna, 
E. Kwiatkowskiego, Kwiatowa, W. Mickiewicza, Modrzewiowa, R. 
Norwida, Ogrodnicza, Osiedlowa, Ks. J. Popiełuszki, Prawocińska,  
B. Prusa, M. Rataja, M. Reja, Słoneczna, J. Słowackiego, Sportowa, St. 
Staszica, Zacisze 

Przedszkole w Siechnicach 

8 Radwanice, Blizanowice, Mokry Dwór, Trestno,  świetlica w Radwanicach 

9 Żerniki Wrocławskie, Biestrzyków, Iwiny, Radomierzyce, Smardzów,  
świetlica  
w Żernikach Wrocławskich 
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27 2 

UCHWAŁA RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 8 sierpnia 2006 r. 

i jpraiie Srarprp Urzędp Gmin2 Złoror2ja 

 Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 
z 2006 r. Nr 15, poz. 319) Rada Gminy Złotoryja uchwala: 

 
 

STATUT URZĘDU GMINY ZŁOTORYJA 
 
 

§ 1 

1. Urząd Gminy Złotoryja – zwany dalej Urzędem – 
działa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Regula-
minu organizacyjnego oraz niniejszego statutu. 

2. Urząd jest samorządową jednostką organizacyjną 
Gminy Złotoryja, działającą w formie jednostki bu-
dżetowej, prowadzącą gospodarkę finansową we-
dług zasad określonych w ustawie o finansach pu-
blicznych. 

§ 2 

1. Nazwa Urzędu brzmi: Urząd Gminy Złotoryja. 
2. Siedzibą Urzędu jest miasto Złotoryja, Wl. Miła 4. 
3. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Złotoryja. 

§ 3 

1. Przedmiotem działalności Urzędu jest realizacja 
zadań publicznych, które na podstawie odrębnych 
przepisów, są wykonywane przez Wójta Gminy Zło-
toryja. 

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu okre-
śla Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Złotory-
ja, nadany przez Wójta Gminy, w formie zarządze-
nia. 

§ 4 

1. Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnio-
nych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. Rzyn-
ności z zakresu prawa pracy w imieniu Urzędu wy-

konuje Wójt Gminy Złotoryja lub osoba przez niego 
upoważniona. 

2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz zwią-
zane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pra-
cowników określa regulamin pracy. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem  
mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zło-
toryja. 

§ 7 

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

PRZEWODNIRZĄRY 
RWDY GMINY 

 
JÓZEF PAWLUS 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywal: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

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. 0-71/340-62-54. Treśl wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

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