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3048 

UCHWAŁA RADY POWIATU STZELIŃSKIEGO  

z dnia 23 sierpnia 2006 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrów-
nywanie szans edukanywnyne dla unzniów szkóc pdnadgimnazwalnyne kdnnzą-
nyne się maturą ze śrddków Eurdpewskiegd Funduszu Spdcenznegd 
                               draz śrddków budżetu panstwa 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., poz. 1592 
z późn. zm.( Rada Powiatu Stzelimskiego ucowala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ucowała określa regulamin przyznawania i przekazy-
wania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyj-
nyco dla uczniów szkół ponadgimnazjalnyco publicz-
nyco i niepublicznyco posiadającyco uprawienia szkół 
publicznyco komczącyco się maturą w Powiecie Strze-
limskim. 

§ 2 

1. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go w ramaco Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnyco poprzez programy stypendialne”, 
Uzupełnienia Programu ZPORR oraz Ramowego 
Planu Realizacji Działania 2.2 przyjętego przez Za-
rząd Województwa Dolnośląskiego. 

2. Stypendia, o któryco mowa w ust. 1, będą finan-
sowane ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz środków budżetu pamstwa na zasa-
daco, warunkaco i w trybie określonym niniejszym 
regulaminem. 

Zasady i warunki przyznawania i wypcanania  
stypendiów 

§ 3 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są ucznio-
wie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:  
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołaco 

publicznyco lub niepublicznyco posiadającyco 
uprawienia szkoły publicznej, umożliwiającyco uzy-
skanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, z wy-
łączeniem szkół dla dorosłyco; 

2) posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w mia-
staco do 5 tysięcy mieszkamców oraz miastaco do 
20 tysięcy mieszkamców, w któryco nie ma szkół 

ponadgimnazjalnyco publicznyco komczącyco się 
maturą; 

3) pocoodzą z rodzin znajdującyco się w trudnej sytu-
acji materialnej, tzn. o docoodzie rodziny w przeli-
czeniu na osobę lub docoodzie osoby uczącej się 
nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczem rodzinnyco określona na podstawie 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niaco rodzinnyco (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 
2255 z późn. zm.) z uwzględnieniem progu docoo-
du w przeliczeniu na osobę określonym dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego w Ramowym Planie Reali-
zacji Działania przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego jako Instytucje Wdrażają-
cą. 

§ 4 

1. W przypadku gdy liczba uczniów spełniającyco 
kryteria określone w § 3 jest większa niż liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszemstwo w 
uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający 
w kolejności kryteria: 
1) rozpoczynają pierwszy rok kształcenia w szkole 

ponadgimnazjalnej komczącej się maturą, 
2) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, 
3) posiadają najniższe docoody. 

2. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia, rodzi-
ca lub opiekuna prawnego na rok szkolny, nie dłużej 
niż na 10 miesięcy. 

3. Zarząd Powiatu w Strzelinie decyduje o ilości i wy-
sokości stypendiów, przy czym maksymalna kwota 
stypendium nie może być wyższa niż 250 złotyco 
miesięcznie. 

4. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem uzy-
skania przez Powiat Strzelimski środków finanso-
wyco, o któryco mowa w § 2 ust. 2. 
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§ 5 

1. Stypendia będą przekazywane w formie zaliczkowej 
z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciaco 
edukacyjnyco (forma gotówkowa) na cele wymie-
nione w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Stypendia mogą być przeznaczone na całkowite lub 
częściowe pokrycie kosztów: 
1) zakwaterowania w internacie lub na stancji, 
2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub pro-

wadzonej przez inny podmiot, 
3) zakupu słowników i podręczników do nauki  

w szkołaco ponadgimnazjalnyco, 
4) związanyco z transportem do i ze szkoły środ-

kami komunikacji zbiorowej, 
5) czesnego za naukę w szkole niepublicznej, 
6) innyco dodatkowyco opłat i wydatków wyma-

ganyco obligatoryjnie przez szkołę, związanyco 
wyłącznie z realizacja procesu dydaktycznego, 
np. strój sportowy, plecak szkolny, przybory 
szkolne, opłaty za bilety wstępu do teatru, kina  
i muzeum, jeżeli związane jest to z realizacja 
programu eduklacyjnego. 

§ 6 

1. Jeżeli liczba godzin nieusprawiedliwionyco przekro-
czy 7 w danym miesiącu, uczem traci prawo do 
stypendium w miesiącu, w którym wystąpiła nie-
obecność. 

2. Poza sytuacja opisaną w ust. 1 stypendysta traci 
prawo do otrzymywania stypendium w przypadku: 
1) skreślenia z listy uczniów, 
2) przerwania nauki w szkole, 
3) zaprzestania spełniania jednego z kryteriów wy-

mienionyco w § 3. 
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia o jakim mowa w 

ust. 1, 2 Zarząd Powiatu w Strzelinie może przy-
znać stypendium następnej osobie z listy rezerwo-
wej. 

Tryb i zasady rdzpatrywania wnidsków stypendialnyne 

§ 7 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie 
stypendium jest: 
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium w 

terminie podanym w ogłoszeniu, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
ucowały, 

2) dołączenie do wniosku: 
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i material-

nej ucznia według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 2 do ucowały, udokumentowane 
odpowiednimi zaświadczeniami lub oświad-
czeniami o docoodaco za rok kalendarzowy 
poprzedzający rok złożenia przez ucznia 
wniosku o przyznanie stypendium; 

b) zaświadczenie o miejscu stałego zameldowa-
nia właściwego urzędu lub kserokopii dowo-
du osobistego potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania; 

c) w przypadku osoby niepełnosprawnej po-
twierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 
prawomocnego orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności. 

§ 8 

1. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 7 
ust. 1 pkt 2 składa się w macierzystej szkole ucznia 
w terminie określonym przez Zarząd Powiatu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku: 
1) wniosku złożonego po ustalonym terminie, o 

czym decyduje data złożenia wniosku w szkole 
lub data stempla pocztowego; 

2) wniosku niezawierającego kompletu dokumen-
tów, o któryco mowa w § 7; 

3) wniosku zawierającego nieprawidłowo wypeł-
nione załączniki. 

3. Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu w Strzelinie. 
4. Listy stypendystów przekazywane są dyrektorom 

szkół, do któryco uczęszczają stypendyści. 

Obscuga prdgramu stypendialnegd 

§ 9 

O przyznaniu lub odnowie przyznania stypendium dy-
rektor szkoły, do której uczęszcza uczem powiadamia 
w formie pisemnej rodziców lub opiekunów prawnyco 
ucznia, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do 
niniejszej ucowały. 

§ 10 

Zasady i tryb współpracy w zakresie obsługi i finan-
sowania stypendiów zostanie określony w porozumie-
niu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu w Strzeli-
nie a dyrektorem szkoły. 

Pdstandwienia kdnndwe 

§ 11 

Wykonanie ucowały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Strzelinie. 

§ 12 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 
2006 roku. 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ POWIATU 

 
ZBIGNIEW WORONIECKI
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Zacąnznik nr 1 dd unewacy Rady Pdwia-
tu Strzelinskiegd z dnia 23 sierpnia 
2006 r. (pdz. 30482 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Strzelinie 

Wniosek 

O przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” z Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa. 

1. Imiona i nazwisko................................................................................................ 
2. Imiona rodziców.................................................................................................. 
3. Data i miejsce urodzenia...................................................................................... 
4. PESEL.................................................................................................................. 
5. Adres stałego zameldowania...............................................................................  
        ............................................................................................................................. 
6. Adres do korespondencji...................................................................................... 
7. Telefon................................................................................................................. 
8. Nazwa i adres szkoły............................................................................................ 

           .............................................................................................................................. 
9. Typ szkoły i klasa w roku szkolnym ................................................................... 
10. Czy uczeń powtarza klasę.?................................................................................. 
11. Czy uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności.......................................... 
12. Czy uczeń pobiera stypendium z innego źródła ? ............................................... 

 
Przyznane stypendium przeznaczone będzie na pokrycie kosztów: 

Lp. Koszty W kwocie 
1. Zakwaterowanie w internacie i stancji  
2. Posiłki w stołówce szkolnej, internatu lub pro-

wadzonej przez inny podmiot 
 

3. Zakup słowników i podręczników do nauki w 
szkołach ponadgimnazjalnych 

 

4. Transport do i ze szkoły środkami komunikacji 
zbiorowej 

 

5. Czesne za naukę w szkole niepublicznej  
6. Inne obligatoryjne opłaty i wydatki wymagane 

przez szkołę ( np. strój gimnastyczny, przybory 
szkolne) 

 
 

Ogółem  
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Świadoma(-y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 
• Moja rodzina składa się z ............ osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domo-

wym, 
• Średni miesięczny dochód* netto za rok......, na jedna osobę w mojej rodzinie wynosi 

............. zł , słownie................................................. zł 
Krótkie wyjaśnienie trudnej sytuacji materialnej w swojej  rodzinie. 
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................... 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu weryfikacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobo-
wych(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
   
 
 
Proszę o przyznanie stypendium ............................................................................................................... 
                                                  (podpis rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)  
      
 
*
 dochód umożliwiający  ubieganie się o stypendium jest  dochód rodziny uzyskany w roku podatko-

wym poprzedzającym rok złożenia przez ucznia  wniosku w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby 

uczącej się prowadzącej odrębne gospodarstwo domowe, nie przekraczający kwoty 504,00 zł netto  

(w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 

bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwota nie może prze-

kraczać 583 zł netto). 

 
 

Wniosek należy złożyć w szkole do której uczeń uczęszcza 

 

w terminie do dnia ................. 
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

• Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały na terenie wiejskim, miejscowości do 5000 mieszkań-
ców lub w miejscowościach do 20000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą. 

• Oświadczenie o sytuacji materialnej ucznia, udokumentowane odpowiednimi orzeczeniami lub za-
świadczeniami. 

 
 
 
Wniosek sprawdzono pod względem formalnym. 
 
....................................................... 
          przyjął ( data , podpis) 
 
 
                ........................................................... 

(podpis dyrektora szkoły) 
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Zacąnznik nr 2 dd unewacy Rady Pdwia-
tu Strzelinskiegd z dnia 23 sierpnia 
2006 r. (pdz. 30482 
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Zacąnznik nr 3 dd unewacy Rady Pdwia-
tu Strzelinskiegd z dnia 23 sierpnia 
2006 r. (pdz. 30482 
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3049 

UCHWAŁA RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO 

z dnia 23 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmiany unewacy nr XXIV/135/2004 Rady Pdwiatu Strzelinskiegd 
z dnia 29 października 2004 rdku w sprawie ustalenia regulaminu przyzna-
wania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukanywnyne 
                                           dla studentów 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Strzelimskiego ucowala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W ucowale nr XXIW/135/2004 Rady Powiatu Strzelim-
skiego z dnia 29 października 2004 roku w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnyco dla 
studentów załącznik nr 2 do ucowały nr XXIW/135/ 
/2004 Rady Powiatu Strzelimskiego z dnia 29 paź-
dziernika 2004 roku otrzymuje brzmienie jak w załącz-
niku do niniejszej ucowały. 

§ 2 

Wykonanie ucowały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Strzelinie. 

§ 3 

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

 
PRZEWODNIDZIDZ 

RADZ POWIATU 
 

ZBIGNIEW WORONIECKI 
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Zacąnznik dd unewacy Rady Pdwiatu 
Strzelinskiegd z dnia 23 sierpnia 
2006 r. (pdz. 30492 
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3050 

UCHWAŁA RADY POWIATU DZIERDONIOWSKIEGO 

z dnia 29 sierpnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukanywnyne dla unzniów szkóc pdnadgimnazwal-
nyne w ramane Pridrytetu 2 Wzmdnnienie rdzwdwu zasdbów ludzkine 
w regidnane Zintegrdwanegd Prdgramu Operanywnegd Rdzwdwu Regidnalnegd 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 
zmianami) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego ucowala, co następuje: 

 
 
 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS 
EDUKACYUNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZUALNYCH W RAMACH PRIORYTETU 2 
WZMOCNIENIE ROZWOUU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU  
                                              OPERACYUNEGO ROZWOUU REGIONALNEGO 
 
 
 

R o z d z i a ł  1 

Pdstandwienia wstępne 

§ 1 

Ucowała określa zasady przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnyco dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnyco komczącyco się 
maturą, prowadzonyco lub dotowanyco przez Powiat 
Dzierżoniowski. 

§ 2 

1. Stypendia, o któryco mowa w § 1, przyznawane 
będą w celu podniesienia dostępu do kształcenia na 
poziomie ponadgimnazjalnym w szkołaco komczą-
cyco się maturą, dla uczniów pocoodzącyco z ro-
dzin znajdującyco się w trudnej sytuacji materialnej 
z obszarów wiejskico, którzy z powodów material-
nyco natrafiają na bariery utrudniające naukę. 

2. Stypendia, o któryco mowa w § 1, finansowane 
będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz środków Budżetu Pamstwa na zasadaco, 
warunkaco i w trybie określonym w niniejszym re-
gulaminie. 

3. Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria 
przyznawania stypendiów wynikają ze Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludz-
kico w regionaco Działanie 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnyco poprzez programy stypendial-
ne, Uzupełnienia ZPORR oraz Ramowego Planu Re-
alizacji Działania 2.2 ZPORR przyjętego przez Za-
rząd Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Starostwie – oznacza to Starostwo Powiatowe  

w Dzierżoniowie, jednostkę reprezentującą projek-
todawcę, organ wykonawczy oraz prowadzący ob-
sługę projektu, jednostkę zarządzająca projektem, 

2) uczniu – oznacza to osobę uczęszczającą do szkoły 
ponadgimnazjalnej komczącej się maturą, której or-

ganem prowadzącym lub dotującym jest Powiat 
Dzierżoniowski, 

3) szkole – oznacza to: publiczną szkołę ponadgimna-
zjalną komczącą się maturą, dla której Powiat Dzier-
żoniowski jest organem prowadzącym, lub niepu-
bliczną szkołę ponadgimnazjalną komczącą się ma-
turą o uprawnieniaco szkoły publicznej, dla której 
Powiat Dzierżoniowski jest organem dotującym,  
z wyłączeniem szkół dla dorosłyco, 

4) obszarze wiejskim – oznacza to tereny położone 
poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 
5 tys. mieszkamców; miasta od 5 do 20 tys. miesz-
kamców, w któryco nie ma szkół ponadgimnazjal-
nyco publicznyco komczącyco się maturą, 

5) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to sytuację 
rodziny o docoodzie w przeliczeniu na osobę lub  
o docoodzie osoby uczącej się, nie wyższym niż 
kwota uprawniająca do uzyskania świadczem ro-
dzinnyco określona na podstawie art. 5 ust. 1–7, 
ust. 8a–9 oraz ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniaco rodzinnyco (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 139, poz. 992); w przypadku gdy ro-
dzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospo-
darstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obli-
czenia docoodu przeciętny docoód z 1 oa przelicze-
niowego, ogłaszany do dnia 30 października każde-
go roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. 
zm.). 

R o z d z i a ł  2 

Zakres i fdrmy pdmdny 

§ 4 

1. Stypendia przekazywane są w formie zaliczkowej  
z zaświadczeniem o uczestnictwie w zajęciaco 
edukacyjnyco (forma gotówkowa). 

2. Stypendia przyznawane są na pokrycie wydatków 
na cele edukacyjne. 
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R o z d z i a ł  3 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

§ 5 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kry-
teria: 
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołaco 

ponadgimnazjalnyco komczącyco się maturą  
(z wyłączeniem szkół dla dorosłyco), prowadzo-
nyco lub dotowanyco przez Powiat Dzierżo-
niowski,  

2) posiadają stałe zameldowanie na obszaraco 
wiejskico, 

3) pocoodzą z rodzin znajdującyco się w trudnej sy-
tuacji materialnej. 

2. W przypadku gdy liczba osób spełniającyco kryte-
ria, o któryco mowa w ust. 1, jest większa niż licz-
ba stypendiów do rozdysponowania, pierwszem-
stwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie 
spełniający następujące kryteria: 
1) pocoodzą z rodzin o najniższyco docoodaco,  
2) są uczniami klas pierwszyco. 

3. Stypendium przyznaje się w danym roku szkolnym 
na czas trwania nauki, to jest od września do 
czerwca danego roku szkolnego. 

4. Maksymalna kwota stypendium nie może przekro-
czyć kwoty określonej w dokumentaco, o któryco 
mowa § 2 ust. 3. 

5. Stypendia przyznawane będą pod warunkiem uzy-
skania przez Powiat Dzierżoniowski środków finan-
sowyco, o któryco mowa w § 2 ust. 2. 

R o z d z i a ł  4 

Tryb i zasady rdzpatrywania wnidsków stypendialnyne 

§ 6 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie 
stypendium jest: 
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium we-

dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ni-
niejszej ucowały, 

2) dołączenie do wniosku: 
a) odpowiednico dokumentów potwierdzającyco 

wysokość docoodów rodziny za rok kalenda-
rzowy poprzedzający rok złożenia przez 
ucznia wniosku o przyznanie stypendium 
zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 i 6 oraz ust. 3 roz-
porządzenia Ministra Polityki Społecznej  
z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu  
i trybu postępowania w sprawaco o świad-
czenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881  
z poźn. zm.), 

b) zaświadczenia potwierdzającego miejsce sta-
łego zameldowania, 

c) wypełnionego formularza PIT-2D – oświad-
czenie osoby otrzymującej stypendium, 

d) oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na 
cele edukacyjne.  

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi  
w ust. 1 pkt 2 składa się w siedzibie macierzystyco 
szkół uczniów w terminie, który podany będzie na 
stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl oraz 
w siedzibaco szkół i Starostwa. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku, gdy: 
1) został złożony po upływie ustalonego terminu – 

o czym decyduje data wpływu w szkole, 
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o któryco 

mowa w  ust. 1 pkt 2, 
3) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypeł-

nione.  
§ 7 

1. Ostateczną listę stypendystów oraz wysokość sty-
pendiów ustala Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego. 

2. Szkoła w terminie do 7 dni od daty ustalenia listy 
stypendystów ogłasza wykaz stypendystów. 

3. Uczem zakwalifikowany do stypendium otrzyma 
zawiadomienie według wzoru stanowiącego załącz-
nik nr 2 do niniejszej ucowały w ciągu 14 dni od 
daty przyznania stypendium. 

4. W przypadku gdy z uwagi na ograniczoną ilość 
środków finansowyco nie jest możliwe przyznanie 
stypendium wszystkim uczniom spełniającym wa-
runki do jego otrzymania, Zarząd Powiatu ustali li-
stę rezerwową stypendystów. 

5. Lista stypendystów zostanie uzupełniona o uczniów 
z listy rezerwowej  w przypadku utraty przez sty-
pendystę, któremu przyznano stypendium, prawa 
do jego otrzymywania zgodnie z zapisami § 9 ni-
niejszej ucowały. 

6. Uczem, któremu przyznano stypendium w trakcie 
roku szkolnego, otrzymuje stypendium od miesiąca, 
w którym przyznano stypendium, do czerwca da-
nego roku szkolnego. 

R o z d z i a ł  5 

Wypcata stypendium 

§ 8 

1. Stypendium wypłacane jest w maksymalnie  
10 rataco.  

2. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła. 
3. Warunkiem wypłaty stypendium jest uczestnictwo 

w zajęciaco szkolnyco potwierdzone zaświadcze-
niem, o którym mowa w ust. 5. 

4. Limit godzin nieusprawiedliwionyco, którego prze-
kroczenie powoduję utratę przez ucznia stypen-
dium, wynosi 8 godzin lekcyjnyco miesięcznie.   

5. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której 
uczęszczają uczniowie pobierający stypendia, jest 
zobowiązany do przedstawiania w Starostwie za-
świadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciaco 
szkolnyco, z uwzględnieniem opuszczonyco przez 
ucznia nieusprawiedliwionyco godzin lekcyjnyco  
w danym miesiącu, w następującyco terminaco: 
1) do 3 grudnia – za miesiące: wrzesiem, paździer-

nik, listopad,  
2) do 3 lutego – za miesiące: grudziem, styczem, 
3) do 4 maja – za miesiące: luty, marzec, kwieciem, 
4) do 25 czerwca – za miesiące: maj, czerwiec. 

6. Dyrektor może składać zaświadczenia zbiorcze dla 
uczniów danej klasy.  

7. Wypłaty stypendiów uzależnione są od przekazy-
wania środków finansowyco przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego. 
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§ 9 

Uczem traci prawo do otrzymywania stypendium  
w przypadku, gdy: 
1) przestanie spełniać kryteria wymienione w § 5  

ust. 1, 
2) przekroczy limit godzin nieusprawiedliwionyco, 

określony w § 8 ust. 4.  

§ 10 

Stypendysta zobowiązany jest do: 
1) powiadomienia szkoły o faktaco powodującyco 

zaprzestanie spełniania kryteriów wymienionyco  
w § 5 ust. 1, w ciągu 14 dni od daty ico zaistnie-
nia, 

2) przekazywania informacji dotyczącyco rezultatów 
udzielonej pomocy stypendialnej, poprzez wypeł-
nianie ankiet ewaluacyjnyco, 

3) przedstawienia na koniec roku szkolnego kserokopii 
świadectwa ukomczenia klasy/szkoły oraz świadec-
twa maturalnego. 

R o z d z i a ł  6 

Obscuga prdgramu stypendialnegd 

§ 11 

Powiat, zgodnie z zapisami Uzupełnienia Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
przekazuje obsługę zadam w ramaco programu stypen-
dialnego oraz środki na jego realizację szkołom ponad-
gimnazjalnym, dla któryco jest organem prowadzącym 
lub dotującym. 

§ 12 

1. Szkoła jest odpowiedzialna za: 
1) Przyjmowanie i rejestrację wniosków stypendial-

nyco wraz z wymaganą dokumentacją. 
2) Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypen-

diów. 
3) Zawiadomienie uczniów o przyznaniu stypen-

diów. 
4) Przekazywanie stypendiów uczniom. 

5) Sporządzanie i przekazywanie do Starostwa 
wymaganyco informacji, sprawozdam i raportów 
z realizacji programu. 

6) Prowadzenie kart obserwacji stypendystów. 
7) Monitorowanie losów uczniów pobierającyco 

stypendium. 
8) Przecoowywanie dokumentacji związanej z pro-

jektem. 
2. Szkoła zobowiązana jest do wstrzymania wypłaty 

stypendium w przypadku wystąpienia zdarzem 
określonyco w § 9 niniejszej ucowały oraz do bie-
żącego informowania Zarządu Powiatu o wystąpie-
niu takico okoliczności.  

R o z d z i a ł  7 

Pdstandwienia kdnndwe 

§ 13 

Traci moc ucowała nr XXWIII/177/04 Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego z dnia 26 października 2004 r.  
w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnyco dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnyco komczącyco się 
maturą. 

§ 14 

Wykonanie ucowały powierza się Zarządowi Powiatu 
Dzierżoniowskiego. 

§ 15 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 wrze-
śnia 2006 r. 
 
 

 
PRZEWODNIDZIDA 

RADZ POWIATU 
 

ZOFIA MIREK 
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Zacąnznik nr 1 dd unewacy Rady 
Pdwiatu Dzierżdnidwskiegd z dnia 
29 sierpnia 2006 r. (pdz. 30502 
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Zacąnznik nr 2 dd unewacy Rady 
Pdwiatu Dzierżdnidwskiegd z dnia 
29 sierpnia 2006 r. (pdz. 30502 
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3051 

UCHWAŁA RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO  

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprdwadzania kdnsultanwi z mieszkannami pdwiatu 
zgdrzelenkiegd 

 Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o sa-
morządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. 
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055) Rada Powiatu Zgorzeleckiego ucowala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Konsultacje z mieszkamcami powiatu przeprowadza 
się: 
1) w przypadkaco przewidzianyco ustawami; 
2) w innyco, ważnyco dla samorządu powiatu spra-

waco; 
3) przy opracowywaniu takico dokumentów jak: 

a) Strategia Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego, 
b) Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgorzeleckie-

go. 
§ 2 

Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkamcami 
powiatu podejmowane są w formie odrębnej ucowały 
przez: 
1) Radę Powiatu Zgorzeleckiego, w sprawaco zastrze-

żonyco do kompetencji Rady,  
2) Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, w sprawaco za-

strzeżonyco do kompetencji Zarządu. 

§ 3 

1. Organy wymienione w § 2 postanawiając o prze-
prowadzeniu konsultacji, określają: 
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane 

skutki projektowanego rozstrzygnięcia; 
2) terytorialny i podmiotowy zasięg konsultacji; 
3) sposób oraz tryb zgłaszania opinii i wniosków; 
4) datę rozpoczęcia i zakomczenia konsultacji, przy 

czym okres trwania konsultacji nie może być 
krótszy niż 14 dni; 

5) sposób oraz tryb podsumowania opinii i wnio-
sków zgłoszonyco w toku konsultacji, 

6) wybór form przeprowadzenia konsultacji. 
2. Konsultacje mogą być przeprowadzane m.in. w 

następującej formie: 
1) debaty z mieszkamcami; 
2) debaty z organizacjami pozarządowymi; 
3) ankiet  wrzucanyco do skrzynek; 
4) sondy internetowej; 
5) internetowego forum.   

3. Konsultacje przeprowadzane są co najmniej w 
dwóco wybranyco formaco. 

§ 4 

1. Organem przeprowadzającym konsultacje i zapew-
niającym niezbędne do ico przeprowadzenia warun-
ki jest Zarząd Powiatu. 

2. Zarząd do przeprowadzenia konsultacji może powo-
łać zespół w składzie od 3 do 7 osób. 

§ 5 

Organ, który poddał określoną sprawę konsultacji, 
obowiązany jest: 
1) rozpatrzyć opinie i wnioski zgłoszone w toku kon-

sultacji; 
2) podać do publicznej wiadomości opinie i wnioski 

wynikające z konsultacji oraz zakres ico wykorzy-
stania, poprzez wywieszenie informacji na tablicaco 
ogłoszem Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.  

§ 6 

Opinie i wnioski wynikające z konsultacji, a dotyczące 
projektów ucował Rady Powiatu poddawanyco konsul-
tacji, przedstawia się Radzie łącznie z projektem kon-
sultowanej ucowały. 

§ 7 

Wykonanie ucowały powierza się Zarządowi Powiatu 
Zgorzeleckiego. 

§ 8 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

WIDEPRZEWODNIDZIDZ 
RADZ POWIATU 

 
RADOSŁAW BARANOWSKI
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3052 

UCHWAŁA RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO 

z dnia 14 września 2006 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania  i przekazywania stypendiów ze śrdd-
ków Eurdpewskiegd Funduszu Spdcenznegd draz budżetu panstwa na wyrów-
nywanie szans edukanywnyne dla unzniów szkóc pdnadgimnazwalnyne 
kdnnząnyne się maturą, prdwadzdnyne lub ddtdwanyne przez Pdwiat 
                                             Ząbkdwinki 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego ucowala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł 1 

Pdstandwienia wstępne 

§ 1 

1. Ucowała określa regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnyco uczniów szkół ponadgimnazjalnyco dla 
młodzieży prowadzonyco i dotowanyco przez Po-
wiat Ząbkowicki. 

2. Stypendia w ramaco Działania 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnyco poprzez programy stypendialne 
zawartego w Zintegrowanym Programie Operacyj-
nym Rozwoju Regionalnego, przyznawane są w ce-
lu podniesienia dostępu do kształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym w szkołaco komczącyco się eg-
zaminem maturalnym dla uczniów pocoodzącyco  
z obszarów wiejskico, którzy z powodów material-
nyco natrafili na bariery utrudniające naukę. 

3. W celu wyrównania szans edukacyjnyco uczniom  
z obszarów wiejskico przyznawane będą stypendia 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz środków budżetu pamstwa na za-
sadaco, warunkaco i w trybie określonym niniej-
szym regulaminem. 

§ 2 

Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przy-
znawania stypendiów wynikają z: 
1) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego w ramaco Działania 2.2 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnyco poprzez programy sty-
pendialne, 

2) Uzupełnienia Programu ZPORR,  
3) Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 przyjętego 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł  2 

Zakres i fdrmy pdmdny 

§ 3 

1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo 
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie 
określonej w dokumentaco wymienionyco w § 2 
ucowały. 

2. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie na 
pokrycie kosztów: 
1) zakupu słowników i podręczników do nauki  

w szkołaco ponadgimnazjalnyco; 

2) związanyco z dojazdem do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej; 

3) zakwaterowania w bursie, internacie lub na 
stancji; 

4) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub pro-
wadzonej przez inny podmiot; 

5) innyco dodatkowyco opłat i wydatków związa-
nyco z realizowanym przez szkołę procesem dy-
daktyczno-wycoowawczym: 
a) strój na zajęcia wycoowania fizycznego (dres, 

obuwie sportowe, koszulka, spodenki gimna-
styczne, skarpety), 

b) książki służące do nauki (tablice matematycz-
ne, fizyczne i coemiczne, encyklopedie, atla-
sy, lektury szkolne, inne książki zalecane 
przez nauczyciela w celu wspomagania szyb-
kiego opanowania programu nauczania, np. 
repetytoria wiedzy, opracowania do nauki 
przedmiotów), 

c) ubranie robocze, fartuco ocoronny na zajęcia 
praktyczne i zajęcia laboratoryjne, 

d) plecak szkolny, 
e) przybory szkolne (zeszyty, notesy, piórnik, 

kalkulator, przybory do pisania itp.), 
f) multimedialne oprogramowanie związane  

z programem nauczania, 
g) opłaty za bilety wstępu do teatru, kina i mu-

zeum oraz wycieczki tematyczne, jeżeli zwią-
zane jest to z realizacją programu edukacyj-
nego. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady i warunki przyznawania stypendium 

§ 4 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kry-
teria: 
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołaco 

ponadgimnazjalnyco, komczącyco się maturą,  
z wyłączeniem szkół dla dorosłyco; 

2) posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miej-
scowości do 5 tys. mieszkamców lub w miej-
scowości do 20 tys. mieszkamców, o ile w miej-
scowości, w której są zameldowani, nie ma 
szkół ponadgimnazjalnyco komczącyco się maturą, 

3) pocoodzą z rodzin, któryco docoód w przelicze-
niu na osobę albo docoód osoby uczącej się, nie 
przekracza kwoty określonej corocznie w Ra-
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mowym Planie Realizacji Działania dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

2. W przypadku gdy liczba osób spełniającyco kryteria 
określone w ust. 1 jest większa niż liczba stypen-
diów do rozdysponowania, pierwszemstwo w uzy-
skaniu stypendium będą mieli uczniowie spełniający 
łącznie następujące kryteria: 
1) pocoodzą z rodzin o najniższyco docoodaco,  
2) rozpoczynają pierwszy rok kształcenia w szkole 

ponadgimnazjalnej, 
3) nie powtarzają klasy, 
4) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 
10 miesięcy danego roku szkolnego.  

R o z d z i a ł  4 

Tryb i zasady rdzpatrywania wnidsków stypendialnyne 

§ 5 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie 
stypendium jest: 
1) złożenie w szkole wniosku o przyznanie stypen-

dium, według wzoru stanowiącego załącznik  
nr 1 do niniejszej ucowały; 

2) dołączenie do wniosku: 
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i material-

nej ucznia według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 2 do niniejszej ucowały, udoku-
mentowanego odpowiednimi zaświadczenia-
mi o docoodaco za rok kalendarzowy poprze-
dzający rok złożenia wniosku o przyznanie 
stypendium,  

b) zaświadczenia właściwego organu gminy po-
twierdzającego miejsce stałego zameldowania 
lub kserokopię dowodu osobistego (potwier-
dzoną za zgodność z oryginałem przez dyrek-
tora szkoły). 

2. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy 
złożyć w macierzystej szkole ucznia w terminie, 
który będzie podany na tablicy ogłoszem w szkole  
i w Starostwie Powiatowym. 

3. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, 
gdy: 
a) został złożony po ustalonym terminie – o czym 

decyduje data wpływu w szkole, 
b) nie zawiera kompletu dokumentów, o któryco 

mowa w ust. 1 pkt 2, 
c) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypeł-

nione i mimo wezwania w terminie 7 dni nie 
uzupełniono braków. 

§ 6 

Uczem bądź jego rodzice lub opiekunowie prawni oraz 
macierzysta szkoła zostaną zawiadomieni o przyznaniu 
stypendium. Wzór zawiadomienia określa załącznik  
nr 3 do niniejszej ucowały. 

R o z d z i a ł  5 

Wypcata stypendium 

§ 7 

1. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła. 

2. Maksymalna kwota stypendium nie może przekro-
czyć kwoty określonej w dokumentaco, o któryco 
mowa w § 2. 

3. Szkoła zobowiązana jest do bieżącego rozliczania 
przekazanyco środków na stypendia w Wydziale 
Finansowym Starostwa Powiatowego. 

§ 8 

1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy sty-
pendysta: 
a) przerwał naukę w szkole, 
b) został skreślony z listy uczniów, 
c) opuścił w ciągu miesiąca 10 godzin zajęć edu-

kacyjnyco i nie usprawiedliwił nieobecności. 
2. Szkoła powiadamia niezwłocznie Zarząd Powiatu o 

utracie prawa do otrzymywania stypendium przez 
stypendystę z powodów określonyco w ust. 1. 

3. Prawo do przyznania stypendium przysługuje 
pierwszemu w kolejności uczniowi z listy rezerwo-
wej. 

4. O przyznaniu stypendium w sytuacji, o której mowa 
w ust. 3, uczem bądź jego rodzice lub opiekunowie 
prawni oraz macierzysta szkoła zostaną zawiado-
mieni w sposób określony w § 6. 

5. Stypendysta, o którym mowa w ust. 4, otrzymuje 
stypendium od miesiąca przyznania do czerwca da-
nego roku szkolnego. 

§ 9 

1. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia jednora-
zowego na cały rok szkolny pisemnego oświadcze-
nia – zgodnie z załącznikiem nr 4 o wykorzystaniu 
przyznanego stypendium na cele edukacyjne. 

2. Stypendysta zobowiązany jest do przedstawienia 
na koniec roku szkolnego kopii świadectwa ukom-
czenia klasy/świadectwa maturalnego. 

3. Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania 
informacji dotyczącej rezultatów udzielonej pomocy 
stypendialnej poprzez wypełnienie ankiet ewalu-
acyjnyco. 

4. Stypendysta zobowiązany jest do poinformowania 
Szkoły w terminie 7 dni o zaprzestaniu spełniania 
kryteriów określonyco w § 4 ust. 1. 

§ 10 

Wypłaty stypendiów uzależnione są od otrzymania 
środków z funduszy określonyco w § 1 ust. 3. 

R o z d z i a ł  6 

Pdstandwienia kdnndwe 

§ 11 

Traci moc ucowała nr XXWII/193/2005 Rady Powiatu 
Ząbkowickiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie 
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu pamstwa na wyrównywanie szans edukacyj-
nyco dla uczniów szkół ponadgimnazjalnyco komczą-
cyco się maturą, prowadzonyco lub dotowanyco przez 
Powiat Ząbkowicki (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  
z 2005 r. Nr 201, poz. 3369). 
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§ 12 

Wykonanie ucowały powierza się Zarządowi Powiatu 
Ząbkowickiego. 

§ 13 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2006 r. 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ RADZ 
 

JULIUSZ LIPSKI 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 214 –  23329  – Poz. 3052 

Zacąnznik nr 1 dd unewacy Rady Pdwiatu 
Ząbkdwinkiegd z dnia 14 września 2006 r. 
(pdz. 30522 
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Zacąnznik nr 2 dd unewacy Rady Pdwiatu 
Ząbkdwinkiegd z dnia 14 września 2006 r. 
(pdz. 30522 
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Zacąnznik nr 3 dd unewacy Rady Pdwiatu 
Ząbkdwinkiegd z dnia 14 września 2006 r. 
(pdz. 30522 
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Zacąnznik nr 4 dd unewacy Rady Pdwiatu 
Ząbkdwinkiegd z dnia 14 września 2006 r. 
(pdz. 30522 
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3053 

UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU W SZKLARSKIEU PORZBIE 

z dnia 24 lutego 2006 r. 

w sprawie zasad i warunków wycapywania bezddmnyne zwierząt 

 Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ocoronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) w związku z art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w wykonaniu rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznyco i Administracji w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnyco zwierząt z dnia 26 sierpnia 1998 r. (Dz. U. 
Nr 116, poz. 753) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie ucowala, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

Wyłapywanie bezdomnyco zwierząt na terenie miasta 
Szklarska Poręba odbywać się będzie za pośrednic-
twem uprawnionego podmiotu kierującego pracami 
scoroniska lub przedsiębiorcy prowadzącego działal-
ność w tym zakresie. 

§ 2 

Burmistrz Szklarskiej Poręby podaje do publicznej wia-
domości, w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 
na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
wyłapywania bezdomnyco zwierząt: 
1) termin ico wyłapywania 
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane 
3) adres scoroniska, z którym uzgodniono umieszcze-

nia zwierząt  po wyłapaniu 
4) podmiot wykonujący wyłapywanie. 

 

§ 3 

Wyłapywanie bezdomnyco zwierząt ma coarakter sta-
ły, częstotliwość przeprowadzania wyłapywania ustala 
się według bieżącyco potrzeb. 

§ 4 

Wykonanie ucowały powierza się Burmistrzowi Szklar-
skiej Poręby. 

§ 5 

Ucowała wcoodzi w życie z dniem podjęcia po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIDZADZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ KUSZTAL

 
 
 
 
 
 
 
 

3054 

UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU W LEINEU 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmiany w miewsndwym planie zagdspddardwania przestrzennegd 
miasta i gminy Leśna dla dziacki nr 384/3, 432/2, 441, 454/3, 454/4, 

454/5, 454/6 dbręb Pdbiedna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z 2003 r. ze zmianami) oraz na podstawie ucowały Rady Miejskiej w Leśnej 
nr XLIX/279/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzenne-
go miasta i gminy Leśna dla działek nr 384/3, 432/2, 441, 454/3, 454/4, 
454/5, 454/6 obręb Pobiedna, Rada Miejska w Leśnej po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowam i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta i Gminy Leśna ucowala, co następuje: 
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§ 1 

1. Ucowala się zmianę w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna 
dla działek nr 384/3, 432/2, 441, 454/3, 454/4, 
454/5, 454/6 obręb Pobiedna. 

§ 2 

1. Rysunek planu w skali 1:1000, będący załączni-
kiem graficznym nr 1 do ucowały Rady Miejskiej w 
Leśnej, jest integralną częścią zmiany w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Leśna dla działek nr 384/3, 432/2, 441, 
454/3, 454/4, 454/5, 454/6 obręb Pobiedna. 

2. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, będące załącznikiem nr 2 
do ucowały Rady Miejskiej w Leśnej, jest integralną 
częścią zmiany w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla 
działek nr 384/3, 432/2, 441, 454/3, 454/4, 
454/5, 454/6 obręb Pobiedna. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanyco  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury teco-
nicznej należącyco do zadam własnyco gminy, bę-
dące załącznikiem nr 3 do ucowały Rady Miejskiej 
w Leśnej, jest integralną częścią zmiany w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Leśna dla działek nr 384/3, 432/2, 
441, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6 obręb Pobiedna. 

4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice opracowania zmiany w miejscowym pla-

nie zagospodarowania przestrzennego, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnyco zasadaco zagospodarowania, 
3) przeznaczenia terenów określone symbolami: 

MN, MNU, MU, UT, UT/ZP, ZP, KDL, KDD, 
KDPU, KDX, 

4) obowiązujące linie zabudowy, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

5. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 
informacyjne, sugerujące określone rozwiązania 
przestrzenne i regulacyjne. 

§ 3 

1. Ilekroć w dalszyco przepisaco niniejszej ucowały 
jest mowa o: 

1) unewale – rozumie się przez to niniejszą 
ucowałę, 

2) planie – rozumie się przez to zmianę w miej-
scowy planie zagospodarowania przestrzenne-
go, o którym mowa w §1 niniejszej ucowały, 

3) rysunku planu – rozumie się przez to graficzny 
zapis planu, będący załącznikiem graficznymi 
nr 1 do ucowały Rady Miejskiej w Leśnej, 
przedstawiony na mapie spełniającej wymogi 
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 717  
z 2003 r. ze zmianami) w skali 1:1000, 

4) przepisane sznzególnyne – rozumie się przez to 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
normy branżowe oraz ograniczenia  
w dysponowaniu terenem, wynikające z pra-
womocnyco decyzji administracyjnyco, 

5) terenie – rozumie się przez to obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, w którego każdym punkcie obowiązują 
te same ustalenia, 

6) przeznanzeniu pddstawdwym terenu – rozumie 
się przez to funkcję wyznaczoną do lokalizacji 
w danym terenie, które w ramaco realizacji 
planu winno stać się przeważającą (dominują-
cą) formą wykorzystania terenu, a wprowa-
dzenie innyco niż podstawowa funkcji jest do-
puszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnie-
nia ustalem szczegółowyco niniejszej ucowały, 

7) przeznanzeniu uzupecniawąnym, ddpusznzalnym 
terenu – rozumie się przez to funkcję inną niż 
podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na 
danym terenie przy spełnieniu dodatkowyco 
warunków oraz wcześniejszej lub równocze-
snej realizacji przeznaczenia podstawowego. 
Przeznaczenie uzupełniające nie może przekro-
czyć 20% powierzconi terenu, coyba że ina-
czej mówi niniejsza ucowała, 

8) dbdwiązuwąnyne liniane zabuddwy – rozumie 
się przez to linie wyznaczone na rysunku pla-
nu, określające usytuowanie podstawowej bry-
ły budynku; dopuszcza się przekroczenie tyco 
linii maksymalnie o 0,5 m najdalej wysuniętą 
częścią dacou; obowiązujące linie zabudowy 
nie ograniczają lokalizacji dróg, sieci teconicz-
nyco i uzbrojenia terenu oraz kondygnacji pod-
ziemnyco, 

9) nieprzekranzalnyne liniane zabuddwy – rozumie 
się przez to linie wyznaczone na rysunku pla-
nu, określające maksymalny zasięg usytuowa-
nia wszelkico budynków, podstawowej bryły 
budynku; dopuszcza się przekroczenie tyco linii 
maksymalnie o 0,5 m najdalej wysuniętą czę-
ścią dacou; nieprzekraczalne linie zabudowy 
nie ograniczają lokalizacji dróg, sieci teconicz-
nyco i uzbrojenia terenu oraz kondygnacji pod-
ziemnyco, 

10) urządzeniane infrastruktury teneninznew – ro-
zumie się przez to sieci wodociągowe, elektro-
energetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kana-
lizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura 
teconiczna liniowa) oraz stacje transformato-
rowe, stacje rozdzielcze i inne (infrastruktura 
teconiczna kubaturowa), 

11) pdzidmie terenu – rozumie się przez to rzędną 
projektowanego lub urządzonego terenu przed 
wejściem głównym do budynku, bądź jego sa-
modzielnej części (klatki scoodowej), niebędą-
cym wyłącznie wejściem do pomieszczem go-
spodarczyco lub teconicznyco, 

12) wysdkdść budynku – rozumie się przez to wy-
sokość budynku liczoną od poziomu terenu do 
kalenicy bądź najwyższego punktu dacou, 

13) pdwierzneni zabuddwy – rozumie się przez to 
powierzconie przeznaczone pod zabudowę bu-
dynkami lub powierzconie utwardzone, 

14) wskaźniku intensywndśni zabuddwy – rozumie 
się przez to wartość sumy powierzconi całko-
witej zabudowy wszystkico kondygnacji nad-
ziemnyco i przyziemnyco obiektów stałyco zlo-
kalizowanyco na działce (terenie) do po-
wierzconi działki (terenu, na której został zloka-
lizowany, 
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15) pdwierzneni terenu bidldginznie nzynnew – ro-
zumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnością oraz wodę powierzconiową na dział-
ce budowlanej, a także 50% sumy nawierzconi 
tarasów i stropodacoów, urządzonyco jako sta-
łe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewnia-
jącym ico naturalną wegetację, o powierzconi 
nie mniejszej niż 10 m2, 

16) dbieknie macew arneitektury – rozumie się przez 
to niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) posągi, wodotryski i inne obiekty arcoitek-

tury ogrodowej, 
b) elementy lub urządzenia służące rekreacji 

codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ła-
weczki, śmietniki itp., 

17) urządzenia tdwarzysząne – rozumie się przez 
to wszelkie urządzenia niezbędne do obsługi 
danego terenu, np. w zakresie infrastruktury 
teconicznej. 

2. Ilekroć w niniejszej ucowale jest mowa o przezna-
czeniu terenu pod: 
1) uscugi turystyki – rozumie się przez to usługi oo-

telarskie (ootele, motele, pensjonaty) oraz 
wszystkie inne usługi świadczone turystom lub 
odwiedzającym, 

2) uscugi sdnwalnd-zdrdwdtne – rozumie się przez to 
usługi świadczone komercyjnie i niekomercyjnie 
społecznie osobom starszym, niedołężnym lub 
niepełnosprawnym, obejmujące zamieszkiwanie, 
pomoc medyczną i całodobową opiekę świad-
czoną przez wyspecjalizowane osoby, 

3) zabuddwie mieszkanidwew wedndrddzinnew – ro-
zumie się przez to zabudowę wolno stojącą albo 
bliźniaczą, służącą zaspokajaniu potrzeb miesz-
kaniowyco; dopuszcza się wydzielenie w po-
szczególnyco budynkaco nie więcej niż dwóco 
lokali mieszkalnyco albo jednego lokalu miesz-
kalnego i lokalu użytkowego o powierzconi cał-
kowitej nieprzekraczającej 30% powierzconi cał-
kowitej budynku, 

4) zabuddwie mieszkanidwew wedndrddzinnew z uscu-
gami z parterze – rozumie się przez to zabudowę 
wolno stojącą albo bliźniaczą, służącą zaspoka-
janiu potrzeb mieszkaniowyco; dopuszcza się 
wydzielenie w poszczególnyco budynkaco nie 
więcej niż dwóco lokali mieszkalnyco albo jed-
nego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
albo lokalu oandlowego, gastronomii lub innyco 
usług, nieuciążliwyco o powierzconi całkowitej 
nieprzekraczającej 50% powierzconi całkowitej 
budynku i znajdującego się w parterze, 

5) zabuddwie mieszkanidwd-uscugdwew – rozumie 
się przez to zabudowę służącą zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowyco lub/i zabudowę usługową 
(oandel detaliczny, gastronomia, turystyka, rze-
miosło nieprodukcyjne związane z konsumpcją 
indywidualną i naprawą sprzętu gospodarstwa 
domowego, z wykluczeniem usług naprawy  
i obsługi pojazdów mecoanicznyco, obsługa dzia-
łalności gospodarczej i inne nieuciążliwe), 

6) zielen urządzdną, d nearakterze parkdwym – ro-
zumie się przez to zielem wielopoziomową użyt-
kowaną rekreacyjnie. 

§ 4 

Ustalenia dgólne 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnyco zasa-
daco zagospodarowania; 
1) teren objęty planem jest przeznaczony pod te-

reny: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 
MN, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami w parterze oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem MNU, 

c) zabudowy mieszkaniowo-usługowej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem MU, 

d) usług turystyki i usług socjalno-
zdrowotnyco oznaczone na rysunku planu 
symbolem UT, 

e) usług rekreacji i zieleni urządzonej o coarak-
terze parkowym oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem UT/ZP, 

f) zieleni urządzonej o coarakterze parkowym 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP, 

2) zasady zagospodarowania terenów, o któryco 
nowa w pkt 1, są określone w § 8. 

2. Zasady ocorony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 
1) ustala się wymóg kształtowania terenów obję-

tyco planem tak, by tworzyły oarmonijną ca-
łość z sąsiednimi terenami i nie zakłócały swoją 
formą wyglądu terenów sąsiednico. 

3. Zasady ocorony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 
1) szczególne zasady zagospodarowania wynika-

jące z potrzeby ocorony środowiska przyrodni-
czego określa § 7, 

2) na terenie objętym planem nie występują parki 
narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody 
ani żadne inne formy ocorony przyrody, o któ-
ryco jest mowa w przepisaco szczególnyco. 

4. Zasady ocorony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 
1) na terenie objętym planem nie występują: 

a) strefy ocorony konserwatorskiej A i B, 
b) obiekty wpisane do rejestru zabytków i 

znajdujące się w ewidencji zabytków, 
c) strefy ocorony arcoeologicznej W i OW, 
d) stanowiska arcoeologiczne, 
e) strefy krajobrazowe K, 
f) zabytki teconiki. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznyco; 
1) wymagania dotyczące kształtowania prze-

strzeni publicznej określa § 8 ust. 3 pkt od 4a 
do 4c. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy; 
1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu określa § 8  
ust. od 1 do 6, pkt 3 i 4. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegającyco ocoronie, ustalonyco na 
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podstawie odrębnyco przepisów, w tym terenów 
górniczyco, a także narażonyco na niebezpieczem-
stwo powodzi oraz zagrożonyco osuwaniem się 
mas ziemnyco; 
1) na terenie objętym planem nie występują tere-

ny górnicze, 
2) na terenie objętym planem nie występują tere-

ny zagrożone powodzią oraz osuwaniem się 
mas ziemnyco. 

8. Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nierucoomości objętyco planem miejscowym; 
1) na terenie objętym planem nie przewiduje się 

przeprowadzenia procedury scalenia, 
2) zasady podziału nierucoomości określa § 8 ust. 

od 1 do 6, pkt 5. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ico użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 
1) ustala się zakaz zabudowy dla terenów ozna-

czonyco symbolem UT/ZP i ZP. 
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury teconicznej; 
1) zasady rozbudowy i budowy systemu komuni-

kacyjnego określa § 5, 
2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury 

teconicznej określa § 6. 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzenia i użytkowania terenów; 
1) istniejące zagospodarowanie i przeznaczenie 

terenów inne niż określa ucowała, ustala się 
jako tymczasowe użytkowanie i zagospodaro-
wanie terenu, 

2) dla terenów, o któryco mowa w pkt 1, do-
puszcza się obecne użytkowanie i zagospoda-
rowanie do momentu podjęcia nowyco działam 
inwestycyjnyco. 

12. Stawki procentowe, na podstawie któryco ustała 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4. 
1) stawki procentowe ustala § 8 ust. od 1 do 4, 

pkt 6. 

§ 5 

Zasady rdzbuddwy i buddwy systemów  
kdmunikanywnyne 

1. Obsługę terenu objętego planem ustala się z istnie-
jącyco dróg publicznyco, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

2. Ustala się następujące tereny komunikacji (drogi 
wraz z urządzeniami pomocniczymi) jako cel pu-
bliczny i wprowadza się ico następującą klasyfika-
cję funkcjonalną: 
1) pdszerzenia istniewąnew drdgi pdwiatdwew, do-

stępnej bez ograniczem, o parametraco drdgi ld-
kalnew, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDL(1-22: 
a) teren przeznaczony pod poszerzenie stanowi 

pas szerokości 5 m, 
b) teren, o którym mowa w pkt 1a, stanowi re-

zerwę komunikacyjna i sposób zagospodaro-
wania musi być zgodny z przepisami szcze-
gólnymi, 

2) pdszerzenie istniewąnew drdgi gminnew, dostępnej 
bez ograniczem, o parametraco drdgi ddwazddwew, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD(32: 

a) teren przeznaczony pod poszerzenie stanowi 
pas szerokości 2 m, 

b) teren, o którym mowa w pkt 2a, stanowi re-
zerwę komunikacyjna i sposób zagospodaro-
wania musi być zgodny z przepisami szcze-
gólnymi, 

3) drdgi gminne, dostępne bez ograniczem, o para-
metraco drdgi ddwazddwew, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem KDD(1-22 i (42, stanowiące 
nowe odcinki dróg, dla któryco określa się: 
a) szerokość w liniaco rozgraniczającyco – 10 m, 
b) minimalną szerokość jezdni – 5 m, 
c) w liniaco rozgraniczającyco drogi, poza pa-

sem jezdnym – lokalizację coodników i ście-
żek rowerowyco, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

d) dopuszczenie lokalizacji rowów melioracyj-
nyco i infrastruktury teconicznej, na warun-
kaco określonyco w przepisaco szczególnyco, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje teco-
niczne uzgodnione z zarządcą drogi, 

e) dopuszczenie lokalizacji zieleni wysokiej,  
w formie szpalerów drzew oraz zieleni niskiej, 

f) dopuszczenie lokalizacji małej arcoitektury, 
g) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-

wyco przy pasie drogowym. 
3. Ustala się linie rozgraniczające przestrzem ogólno-

dostępną niestanowiącą celu publicznego w zakre-
sie komunikacji (ciągi piesze i pieszo-jezdne wraz  
z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się ico 
następującą klasyfikację funkcjonalną: 
1) pdszerzenie istniewąnegd niągu pieszd-wezdnegd – 

rucou uspokojonego, dostępnego bez ograni-
czem, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDPU(32: 
a) teren przeznaczony pod poszerzenie stanowi 

pas szerokości 1 m, 
b) teren, o którym mowa w pkt 1a, stanowi re-

zerwę komunikacyjna i sposób zagospodaro-
wania musi być zgodny z przepisami szcze-
gólnymi, 

2) niągi pieszd-wezdne – rucou uspokojonego, do-
stępne bez ograniczem, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDPU(1-22 i (42, dla któryco 
określa się: 
a) szerokość w liniaco rozgraniczającyco – 6 m, 
b) dopuszczenie jednoprzestrzennego zagospo-

darowania jezdni i ciągów pieszyco w formie 
uliczek rucou uspokojonego, 

c) w sytuacji wyodrębnienia jezdni i coodników, 
minimalną szerokość jezdni – 3,5 m, 

d) obowiązek spełnienia parametrów dróg poża-
rowyco, 

e) dopuszczenie lokalizacji urządzem wymusza-
jący spowolnienie rucou kołowego, 

f) dopuszczenie lokalizacji rowów melioracyj-
nyco i infrastruktury teconicznej, na warun-
kaco określonyco w przepisaco szczególnyco, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje teco-
niczne, 

g) dopuszczenie lokalizacji zieleni wysokiej,  
w formie szpalerów drzew oraz zieleni niskiej, 

o) dopuszczenie lokalizacji małej arcoitektury, 
3) niągi piesze, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KDX(1-22, dla któryco określa się: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 214 –  23341  – Poz. 3054 

a) szerokość w liniaco rozgraniczającyco – 4 m, 
b) dopuszczenie lokalizacji rowów melioracyj-

nyco i infrastruktury teconicznej, na warun-
kaco określonyco w przepisaco szczególnyco, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje teco-
niczne, 

c) dopuszczenie lokalizacji małej arcoitektury, 

§ 6 

Zasady rdzbuddwy i buddwy infrastruktury teneninznew 

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie linio-
we elementy infrastruktury teconicznej wraz z to-
warzyszącymi urządzeniami (np. zbiorniki gazu 
płynnego) z wyłączeniem stacji transformatoro-
wyco, powinny być usytuowane pod ziemią. 

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infra-
struktury teconicznej określa się następująco: 
1) zadpatrzenie w wddę: 

a) po zwodociągowaniu terenu objętego planem 
docelowo przewiduje się podłączenie do 
ogólnogminnego systemu wodociągowego 
wcoodzącego w skład systemu wsi Pobiedna, 
według teconicznyco warunków przyłączenia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

b) do czasu zwodociągowania terenu objętego 
planem dopuszcza się możliwość wykorzy-
stania wód podziemnyco zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi, 

2) kanalizanwa sanitarna: 
a) po skanalizowaniu terenu objętego planem 

docelowo przewiduje się podłączenie do 
ogólnogminnego systemu kanalizacyjnego 
wcoodzącego w skład systemu wsi Pobiedna, 
według teconicznyco warunków przyłączenia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

b) po skanalizowaniu terenu objętego planem 
ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowyco 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb), 

c) ustala się wymóg włączenia w system kana-
lizacji sanitarnej istniejącyco bezodpływo-
wyco zbiorników, 

d) dopuszcza się alternatywnie lokalizację przy-
domowyco oczyszczalni ścieków, 

3) kanalizanwa desznzdwa: 
a) po skanalizowaniu terenu objętego planem 

docelowo przewiduje się podłączenie do 
ogólnogminnego systemu kanalizacyjnego 
wcoodzącego w skład systemu wsi Pobiedna, 
według teconicznyco warunków przyłączenia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

4) zadpatrzenie w gaz: 
a) ustala się z podziemnyco zbiorników gazu 

płynnego zlokalizowanyco na poszczególnyco 
działkaco, 

5) elektrdenergetyka: 
a) ustala się podłączenie do istniejącej sieci 

elektroenergetycznej o napięciu 20 kW, po-
przez nowe stacje transformatorowe, 

b) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną 
z alternatywnyco źródeł energii, takico jak 
np. baterie słoneczne, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

6) telekdmunikanwa: 
a) docelowo dostęp do sieci telefonicznej ustala 

się poprzez napowietrzną lub podziemną sieć 
telefoniczną, według teconicznyco warunków 
przyłączenia operatora sieci, 

b) ustala się zakaz lokalizacji masztów telefonii 
komórkowyco, 

7) zadpatrzenie w niepcd: 
a) ustala się ogrzewanie gazowe lub inne  

z ekologicznyco źródeł zasilania, zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

b) ustala się zakaz lokalizacji węglowyco ko-
tłowni lokalnyco, 

8) gdspddarka ddpadami: 
a) ustala się gromadzenie stałyco odpadów by-

towo-gospodarczyco w sposób zapewniający 
ocoronę środowiska do kontenerów zlokali-
zowanyco na terenie poszczególnyco działek, 
przy zapewnieniu ico systematycznego wy-
wozu na zorganizowane wysypisko odpadów 
komunalnyco i unieszkodliwianie według 
przyjętego na terenie gminy systemu i zgod-
nie z przepisami szczególnymi, 

9) melidranwa: 
a) ustala się obowiązek zapewnienia funkcjo-

nowania istniejącej sieci drenarskiej, 
b) wzdłuż rowów melioracyjnyco ustala się 

obowiązek zacoowania trzeco metrów strefy 
wolnej od zainwestowania i zieleni wysokiej 
w celu zapewnienia możliwości prac konser-
wacyjnyco odpowiednim służbom melioracyj-
nym. 

§ 7 

1. Szczególne zasady zagospodarowania wynikające  
z potrzeby ocorony środowiska przyrodniczego: 
1) wszelka działalność w obrębie terenu objętego 

planem winna respektować obowiązujące prze-
pisy szczególne dotyczące ocorony i kształto-
wania środowiska, 

2) ustala się zakaz lokalizacji funkcji mogącyco 
znacząco pogorszyć stan środowiska i szczegól-
nie szkodliwyco dla środowiska, 

3) uciążliwość związane z emisji oałasu, wibracji, 
zanieczyszczem powietrza, substancji złowon-
nyco oraz niejonizującego promieniowania elek-
tromagnetycznego nie może powodować prze-
kroczenia granic własności terenu, na jakim 
znajdują się emitery, 

4) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-
oczyszczonyco ścieków do wód powierzconio-
wyco, podziemnyco oraz gruntów, 

5) powierzconie terenów komunikacji i parkingów 
należy wykonać w sposób uniemożliwiający 
przenikanie zanieczyszczem ropopocoodnyco do 
podłoża i wód gruntowyco, 

6) na terenie objętym planem dopuszcza się wszel-
kie działania na rzecz poprawy stanu środowiska 
niezależnie od tego, czy są one bezpośrednio 
związane z ustaloną funkcją terenu. 

§ 8 

Ustalenia sznzegócdwe dla pdsznzególnyne terenów 

1. MN(1-102 – teren zabuddwy mieszkanidwew wednd-
rddzinnew. 
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1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: dla 

MN(1-4) i MN(7-10) wolno stojąca i bliźnia-
cza, a dla MN(5-6) wolno stojąca, rezyden-
cjolna, 

b) lokale użytkowe o powierzconi całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzconi całkowi-
tej budynku, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) pokoje do wynajęcia, nieprzekraczające 30% 

powierzconi przeznaczonej do zamieszkiwa-
nia, 

b) budynki gospodarcze, 
c) garaże, 
d) obiekty małej arcoitektury, 
e) urządzenia towarzyszące, 
f) zielem urządzona i izolacyjna, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) maksymalną wysokość zabudowy ustala się 

na 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia 
w poddaszu), lecz nie więcej niż 12 m, 

b) minimalną wysokość zabudowy mieszkanio-
wej, z wyłączeniem budynków gospodar-
czyco i wolno stojącyco garaży, ustala się na 
2 kondygnacje nadziemne (w tym druga  
w poddaszu), lecz nie mniej niż 9 m, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
coów dwu- lub wielospadowyco o nacoyleniu 
połaci od 30° do 55°, 

d) ustala się jako obowiązek stosowanie da-
coów o takim samym kącie nacoylenia dla 
połaci naprzeciwległyco, 

e) dopuszcza się przedłużenie jednej z połaci da-
cou, 

f) ustala się zakaz stosowania dacoów o mijają-
cyco się połaciaco na wysokości kalenicy, 

g) dopuszcza się stosowanie okien połaciowyco 
lub lukarn, 

o) ustala się, że poziom posadowienia posadzki 
parteru nie może byś wyżej niż 1,20 m nad 
poziomem terenu, 

i) budynek główny (mieszkalny) i wolno stojące 
garaże oraz budynki gospodarcze na po-
szczególnyco działkaco muszą być ujednoli-
cone pod względem arcoitektonicznym, 

j) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną 
linię zabudowy oddaloną o 6m od granicy 
frontowej działki, 

k) dla zabudowy wolno stojącej odległość bu-
dynków od działki sąsiedniej ustala się na mi-
nimum 4m, 

l) wyłącznie dla zabudowy bliźniaczej ustala się 
lokalizację budynku jedną ścianą na granicy 
działki, w tym, że cały segment musi się 
znajdować w granicaco jednej działki, 

m) ustala się wymóg usytuowania budynków 
mieszkalnyco frontem do drogi, odpowiednio: 
dla MN1 do ciągu pieszo-jezdnego KDPJ1, 
dla MN(2-3) do drogi dojazdowej KDD2, dla 
MN4 dla działek północnyco do ciągu pieszo- 
-jezdnego KDPJ1, dla działek południowyco 
do drogi dojazdowej KDD1, dla MN5 do ciągu 

pieszo-jezdnego KDPJ2, dla MN6 do ciągu-
pieszo jezdnego KDPJ3, dla MN(7-8) do drogi 
dojazdowej KDD4, dla MN(9-10) do ciągu-
pieszo jezdnego KDPJ4, 

n) ustala się wymóg sytuowania budynków mu-
rowanyco, drewnianyco lub o konstrukcji 
mieszanej, murowano-drewnianej, 

o) ustala się zakaz stosowania okładzin elewacji 
z PDW, 

p) ustala się zakaz stosowania ocieplenia na 
zewnątrz elewacji dla budynków drewnia-
nyco, 

q) dla elewacji budynków murowanyco ustala 
się następującą kolorystykę: beż, jasny po-
piel, pastelowy żółty i pomaramczowy, biały, 

r) dopuszcza się na elewacji budynków stoso-
wanie okładzin z cegły klinkierowej o po-
wierzconi nieprzekraczającej 20% każdej ze 
ścian, 

s) ustala się wymóg pokrycia dacou dacoówką 
ceramiczną lub łupkiem w kolorze czerwo-
nym, brązowym lub szaro-grafitowym, gon-
tem wyłącznie drewnianym, strzecoą słomia-
ną lub innym materiałem naturalnym o kolo-
rze czerwonym, brązowym lub szaro-
grafitowym, o fakturze zbliżonej do dacoówki, 

t) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy ustala się na 0,65, 

u) powierzconia zabudowy nie może przekra-
czać 50% powierzconi działek, 

4) zasady zagospodarowania terenów: 
a) powierzconię biologicznie czynną ustala się 

na minimum 50%, z czego co najmniej 1/4 
musi stanowić wielopoziomową zielem urzą-
dzoną, 

b) dla garaży wolno stojącyco i budynków go-
spodarczyco ustala się, że powierzconia za-
budowy nie może przekraczać 10% po-
wierzconi działki, 

c) ustala się wymóg stosowania ogrodzem ażu-
rowyco o wysokości nieprzekraczającyco 
1,6m, 

d) dla ogrodzem dopuszcza się stosowanie pod-
murówki o wysokości nieprzekraczającej  
0,6 m, 

e) ustala się zakaz stosowanie ogrodzem z ele-
mentów prefabrykowanyco, 

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nierucoomości: 
a) minimalną wielkość działki budowlanej ustala 

się odpowiednio: dla MN(1-4) i MN(9-10) na 
1000 m2, dla MN5 i MN(7-8) na 1500 m2, 
MN6 na 2000 m2, 

b) minimalną szerokość frontu działki ustala się 
na 25 m, 

6) stawki procentowe, na podstawie któryco ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4: 
a) stawkę procentową ustala się na 1%. 

2. MNU(12 – teren zabuddwy mieszkanidwew wedndrd-
dzinnew z uscugami w parterze. 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
no stojąca i bliźniacza, 

b) lokale oandlowe, gastronomiczne lub inne 
usługowe, nieuciążliwe o powierzconi całko-
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witej nieprzekraczającej 50% powierzconi 
całkowitej budynku i znajdujące się w parterze, 

c) lokale użytkowe o powierzconi całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzconi całkowi-
tej budynku, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) pokoje do wynajęcia, nieprzekraczające 30% 

powierzconi przeznaczonej do zamieszkiwa-
nia, 

b) budynki gospodarcze, 
c) garaże, 
d) obiekty małej arcoitektury, 
e) urządzenia towarzyszące, 
f) zielem urządzona i izolacyjna, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) maksymalną wysokość zabudowy ustala się 

na 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia 
w poddaszu), lecz nie więcej niż 13 m, 

b) minimalną wysokość zabudowy mieszkanio-
wej, z wyłączeniem budynków gospodar-
czyco, ustala się na 2 kondygnacje nadziem-
ne (w tym druga w poddaszu), lecz nie mniej 
niż 9 m, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
coów dwu- lub wielospadowyco o nacoyleniu 
połaci od 30° do 55°, 

d) ustala się jako obowiązek stosowanie da-
coów o takim samym kącie nacoylenia dla 
połaci naprzeciwległyco, 

e) dopuszcza się przedłużenie jednej z połaci da-
cou, 

f) ustala się zakaz stosowania dacoów o mijają-
cyco się połaciaco na wysokości kalenicy, 

g) dopuszcza się stosowanie okien połaciowyco 
lub lukarn, 

o) ustala się, że poziom posadowienia posadzki 
parteru nie może byś wyżej niż 1,20 m nad 
poziomem terenu, 

i) funkcja usługowa może być lokalizowana wy-
łącznie w parterze budynku głównego 
(mieszkalnego), 

j) budynek główny (mieszkalny z usługami  
w parterze) i wolno stojące garaże oraz bu-
dynki gospodarcze na poszczególnyco dział-
kaco muszą być ujednolicone pod względem 
arcoitektonicznym, 

k) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną 
linię zabudowy oddaloną o 6 m od granicy 
frontowej działki, 

l) dla zabudowy wolno stojącej odległość bu-
dynków od działki sąsiedniej ustala się na mi-
nimum 4 m, 

m) wyłącznie dla zabudowy bliźniaczej ustala się 
lokalizację budynku jedną ścianą na granicy 
działki, w tym, że cały segment musi się 
znajdować w granicaco jednej działki, 

n) ustala się wymóg usytuowania budynków 
mieszkalnyco z usługami w parterze frontem 
do ciągu pieszo-jezdnego KDPJ1 lub KDPJ2, 

o) ustala się wymóg sytuowania budynków mu-
rowanyco, drewnianyco lub o konstrukcji 
mieszanej, murowano-drewnianej, 

p) ustala się zakaz stosowania okładzin elewacji 
z PDW, 

q) dla elewacji budynków ustala się następującą 
kolorystykę: beż, jasny popiel, pastelowy żół-
ty i pomaramczowy, biały, 

r) dopuszcza się na elewacji budynków stoso-
wanie okładzin z cegły klinkierowej o po-
wierzconi nieprzekraczającej 20% każdej ze 
ścian, 

s) ustala się wymóg pokrycia dacou dacoówką 
ceramiczną lub łupkiem w kolorze czerwo-
nym, brązowym lub szaro-grafitowym, gon-
tem wyłącznie drewnianym, strzecoą słomia-
ną lub innym materiałem naturalnym o kolo-
rze czerwonym, brązowym lub szaro-
grafitowym, o fakturze zbliżonej do dacoówki, 

t) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy ustala się na 0,70, 

u) powierzconia zabudowy nie może przekra-
czać 60% powierzconi działek, 

4) zasady zagospodarowania terenów: 
a) powierzconię biologicznie czynną ustala się 

na minimum 40%, z czego co najmniej 1/4 
musi stanowić wielopoziomową zielem urzą-
dzoną, 

b) dla garaży wolno stojącyco i budynków go-
spodarczyco ustala się, że powierzconia za-
budowy nie może przekraczać 15% po-
wierzconi działki, 

c) w sytuacji lokalizacji funkcji usługowej ustala 
się wymóg wyznaczenia miejsc postojowyco 
dla klientów w ilości niezbędnej do obsługi 
danego terenu, 

d) ustala się wymóg stosowania ogrodzem ażu-
rowyco o wysokości nieprzekraczającyco 1,6 
m, 

e) dla ogrodzem dopuszcza się stosowanie pod-
murówki o wysokości nieprzekraczającej  
0,6 m, 

f) ustala się zakaz stosowanie ogrodzem z ele-
mentów prefabrykowanyco, 

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nierucoomości: 
a) minimalną wielkość działki budowlanej ustala 

się na 1200 m2, 
b) minimalną szerokość frontu działki ustala się 

na 25 m, 
6) stawki procentowe, na podstawie któryco ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4: 
a) stawkę procentową ustala się na 1%. 

3. MU(1-32 – teren zabuddwy mieszkanidwd- 
-uscugdwew. 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa, 
b) lokale użytkowe, 
c) usługi oandlu detalicznego, 
d) gastronomia, 
e) turystyka, 
f) usługi socjalno-zdrowotne, 
g) rzemiosło nieuciążliwe związane z drobną 

produkcją, konsumpcją indywidualną i na-
prawą sprzętu gospodarstwa domowego,  
z wykluczeniem usług naprawy i obsługi po-
jazdów mecoanicznyco, 

o) obsługa działalności gospodarczej, 
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i) inne nieuciążliwe usługi, 
j) na poszczególnyco działkaco można lokalizo-

wać funkcje mieszkaniową, usługową lub 
mieszkaniowo-usługową, a stosunek między 
poszczególnymi funkcjami może być dowol-
ny, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) budynki gospodarcze, 
b) garaże, 
c) obiekty małej arcoitektury, 
d) urządzenia towarzyszące, 
e) zielem urządzona i izolacyjna, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) maksymalną wysokość zabudowy ustala się 

na 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia 
w poddaszu), lecz nie więcej niż 15 m, 

b) minimalną wysokość zabudowy mieszkanio-
wej, z wyłączeniem budynków gospodar-
czyco, ustala się na 2 kondygnacje nadziem-
ne (w tym druga w poddaszu), lecz nie mniej 
niż 10 m, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
coów dwu- lub wielospadowyco o nacoyleniu 
połaci od 30° do 55°, 

d) ustala się jako obowiązek stosowanie da-
coów o takim samym kącie nacoylenia dla 
połaci naprzeciwległyco, 

e) dopuszcza się przedłużenie jednej z połaci da-
cou, 

f) ustala się zakaz stosowania dacoów o mijają-
cyco się połaciaco na wysokości kalenicy, 

g) ustala się, że poziom posadowienia posadzki 
parteru nie może byś wyżej niż 1,20 m nad 
poziomem terenu, 

o) dopuszcza się stosowanie okien połaciowyco 
lub lukarn, 

i) budynek główny (mieszkalny, usługowy lub 
mieszkalno-usługowy) i wolno stojące garaże 
oraz budynki gospodarcze na poszczególnyco 
działkaco muszą być ujednolicone pod wzglę-
dem arcoitektonicznym, 

j) na rysunku planu ustala się obowiązującą li-
nie zabudowy oddaloną o 10 m od granicy 
frontowej działki – od drogi lokalnej KDL2, 

k) na rysunku planu ustala się nieprzekraczalną 
linię zabudowy oddaloną o 6 m od granicy 
działki z ciągiem pieszo-jezdnej KDPJ(1-2,4), 

l) odległość budynków od działki sąsiedniej 
ustala się na minimum 4 m, 

m) ustala się wymóg usytuowania budynków 
mieszkalnyco, usługowyco i mieszkalno-
usługowyco frontem do drogi, odpowiednio: 
dla MU(1i2) do drogi lokalnej KDL2, dla MU3 
do ciągu pieszo-jezdnego KDPJ1, 

n) ustala się wymóg sytuowania budynków mu-
rowanyco lub o konstrukcji mieszanej, muro-
wano-drewnianej, 

o) ustala się zakaz stosowania okładzin elewacji 
z PDW, 

p) dla elewacji budynków ustala się następującą 
kolorystykę: beż, jasny popiel, pastelowy żół-
ty i pomaramczowy, biały, 

q) dopuszcza się na elewacji budynków stoso-
wanie okładzin z cegły klinkierowej o po-
wierzconi nieprzekraczającej 20% każdej ze 
ścian, 

r) ustala się wymóg pokrycia dacou dacoówką 
ceramiczną lub łupkiem w kolorze czerwo-
nym, brązowym lub szaro-grafitowym, gon-
tem wyłącznie drewnianym lub innym mate-
riałem naturalnym o kolorze czerwonym, brą-
zowym lub szaro-grafitowym, o fakturze zbli-
żonej do dacoówki, 

s) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy ustala się na 0,75, 

t) powierzconia zabudowy nie może przekra-
czać 60% powierzconi działek, 

4) zasady zagospodarowania terenów: 
a) od drogi lokalnej KDL2 w pasie szerokości 

6m ustala się wymóg lokalizacji przestrzeni 
publicznyco ogólnodostępnyco, 

b) dla przestrzeni publicznej ustala się lokalizację 
ścieżek rowerowyco, coodników i pasaży 
pieszyco oraz niskiej zieleni urządzonej, 
ozdobnej, trawników i zieleni klombowej, 

c) w pasie przestrzeni publicznej dopuszcza się 
lokalizację infrastruktury liniowej, 

d) powierzconię biologicznie czynną ustala się 
na minimum 40%, z czego co najmniej 1/4 
musi stanowić wielopoziomową zielem urzą-
dzoną, 

e) dla garaży wolno stojącyco i budynków go-
spodarczyco ustala się, że powierzconia za-
budowy nie może przekraczać 15% po-
wierzconi działki, 

f) w sytuacji lokalizacji funkcji usługowej ustala 
się wymóg wyznaczenia miejsc postojowyco 
dla klientów w ilości niezbędnej do obsługi 
danego terenu, 

g) miejsca postojowe dla klientów muszą być 
zlokalizowane od strony ciągu pieszo- 
-jezdnego KDPJ(1-2,4), 

o) ustala się wymóg stosowania ogrodzem ażu-
rowyco o wysokości nieprzekraczającyco 1,6 
m, 

i) dla ogrodzem dopuszcza się stosowanie pod-
murówki o wysokości nieprzekraczającej 0,6 
m, 

j) ustala się zakaz stosowanie ogrodzem z ele-
mentów prefabrykowanyco, 

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nierucoomości objętyco planem miejscowym: 
a) minimalną wielkość działki budowlanej ustala 

się na 1800 m2, 
b) minimalną szerokość frontu działki ustala się 

na 30 m, 
6) stawki procentowe, na podstawie któryco ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4: 
a) stawkę procentową ustala się na 3%. 

4. UT1 – teren uscug turystyki i uscug sdnwalnd- 
-zdrdwdtnyne. 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi rekreacji i turystyki, w któryco w skład 
wcoodzą funkcje ootelowe i pensjonatowe, 

b) usługi socjalno-zdrowotne, 
c) lokale użytkowe, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
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a) lokale mieszkalne, 
b) usługi oandlu detalicznego, 
c) gastronomia, 
d) budynki gospodarcze, 
e) garaże, 
f) obiekty małej arcoitektury, 
g) urządzenia towarzyszące, 
o) zielem urządzona i izolacyjna, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) ustala się wymóg odtworzenia budynku oote-

lowego, korzystając z materiałów oistorycz-
nyco, 

b) wysokość zabudowy ustala się na 3 kondy-
gnacje nadziemne (w tym trzecia w podda-
szu), lecz nie więcej niż 15 m, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie da-
coów dwu- lub wielospadowyco o nacoyleniu 
połaci od 30° do 45°, 

d) ustala się jako obowiązek stosowanie da-
coów o takim samym kącie nacoylenia dla 
połaci naprzeciwległyco, 

e) ustala się zakaz stosowania dacoów o mijają-
cyco się połaciaco na wysokości kalenicy, 

f) ustala się, że poziom posadowienia posadzki 
parteru nie może byś wyżej niż 1,20 m nad 
poziomem terenu, 

g) dopuszcza się stosowanie okien połaciowyco 
lub lukarn, 

o) budynek główny (ootelowo-pensjonatowy)  
i wolno stojące garaże oraz budynki gospo-
darcze muszą być ujednolicone pod wzglę-
dem arcoitektonicznym, 

i) na rysunku planu ustala się obowiązującą li-
nie zabudowy wzdłuż obrysu oistorycznyco 
murów budynku ootelowego przeznaczonego 
do odtworzenia, 

j) odległość budynków od działki sąsiedniej 
ustala się na minimum 4 m, 

k) ustala się wymóg sytuowania budynków mu-
rowanyco lub o konstrukcji mieszanej, muro-
wano-drewnianej, 

l) ustala się zakaz stosowania okładzin elewacji 
z PDW, 

m) ustala się zakaz stosowania stolarki okiennej i 
drzwiowej z PDW, 

n) dla elewacji budynków ustala się następującą 
kolorystykę: beż, jasny popiel, pastelowy żół-
ty i pomaramczowy, biały, 

o) dopuszcza się na elewacji budynków stoso-
wanie okładzin z cegły klinkierowej o po-
wierzconi nieprzekraczającej 20% każdej ze 
ścian, 

p) ustala się wymóg pokrycia dacou dacoówką 
ceramiczną w kolorze czerwonym, lub innym 
materiałem naturalnym o kolorze czerwonym, 
brązowym lub szaro-grafitowym, o fakturze 
zbliżonej do dacoówki, 

q) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy ustala się na 0,85, 

r) powierzconia zabudowy nie może przekra-
czać 75% powierzconi działek, 

4) zasady zagospodarowania terenów: 

a) powierzconię biologicznie czynną ustala się 
na minimum 25%, z czego co najmniej 1/4 
musi stanowić wielopoziomową zielem urzą-
dzoną, 

b) dla garaży wolno stojącyco i budynków go-
spodarczyco ustala się, że powierzconia za-
budowy nie może przekraczać 15% po-
wierzconi działki, 

c) ustala się wymóg wyznaczenia miejsc posto-
jowyco dla klientów w ilości niezbędnej do 
obsługi danego terenu, 

d) ustala się wymóg stosowania ogrodzem ażu-
rowyco o wysokości nieprzekraczającyco 1,6 
m, 

e) dla ogrodzem dopuszcza się stosowanie pod-
murówki o wysokości nieprzekraczającej  
0,6 m, 

f) ustala się zakaz stosowanie ogrodzem z ele-
mentów prefabrykowanyco, 

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nierucoomości objętyco planem miejscowym: 
a) ustala się zakaz wprowadzania podziałów 

wtórnyco, 
6) stawki procentowe, na podstawie któryco ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4: 
a) stawkę procentową ustala się na 1%. 

5. UT/ZP1 – teren uscug rekreanwi i zieleni urządzdnew, 
d nearakterze parkdwym twdrząnyne nacdść z tere-
nem UT1. 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi rekreacji i terenowe urządzenia spor-
towe, 

b) zielem urządzona, o coarakterze parkowym, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty małej arcoitektury, 
b) ciągi piesze, 
c) urządzenia towarzyszące, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem 

kubaturowyco obiektów infrastruktury teco-
nicznej, 

4) zasady zagospodarowania terenów: 
a) ustala się wymóg odtworzenia zieleni wyso-

kiej, pod nadzorem odpowiednico służb 
ocorony przyrody, 

b) ustala się wymóg stosowania ogrodzem ażu-
rowyco o wysokości nieprzekraczającyco 1,6 
m, 

c) dla ogrodzem dopuszcza się stosowanie pod-
murówki o wysokości nieprzekraczającej  
0,6 m, 

d) ustala się zakaz stosowanie ogrodzem z ele-
mentów prefabrykowanyco, 

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nierucoomości objętyco planem miejscowym: 
a) ustala się zakaz wprowadzania podziałów 

wtórnyco. 
6. ZP(1-32 – teren zieleni urządzdnew, d nearakterze 

parkdwym. 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zielem urządzona, wielopoziomowa o coarak-
terze parkowym, 
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2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) dla ZP3 małe obiekty oandlowe i gastrono-

miczne niezwiązane na stałe z gruntem, 
b) obiekty małej arcoitektury, 
c) ciągi piesze, 
d) urządzenia towarzyszące, 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy: 
a) ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem 

kubaturowyco obiektów infrastruktury teco-
nicznej, 

4) zasady zagospodarowania terenów: 
a) ustala się wymóg wprowadzenia zieleni wy-

sokiej i wielopoziomowej, 
b) dla ZP3 dopuszcza się lokalizację małyco 

obiektów oandlowyco i gastronomicznyco 
niezwiązanyco na stałe z gruntem wyłącznie 
w części południowej terenu, a ico po-

wierzconia całkowita nie może przekraczać 
15% powierzconi terenu, 

5) szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nierucoomości objętyco planem miejscowym: 
a) ustala się zakaz wprowadzania podziałów 

wtórnyco. 

§ 9 

Wykonanie niniejszej ucowały powierza się Burmi-
strzowi Leśnej. 

§ 10 

Niniejsza ucowała wcoodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK
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Zacąnznik nr 1 dd unewacy Rady 
Miewskiew w Leśnew z dnia 28 nzerwna 
2006 r. (pdz. 30542 
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Zacąnznik nr 2 dd unewacy Rady 
Miewskiew w Leśnew z dnia 28 nzerwna 
2006 r. (pdz. 30542 

 
 

ROZSTRZYGNIZCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROUEKTU ZMIANY 
W MIEUSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY  
 LEINA DLA DZIAŁEK NR 384/3, 432/2, 441, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6 OBRZB POBIEDNA 
 
Do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Le-
śna dla działek nr 384/3, 432/2, 441, 454/3, 545/4, 454/5, 454/6 obręb Pobiedna nie wpłynę-
ły żadne uwagi w terminie do dnia 12 czerwca 2006 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zacąnznik nr 3 dd unewacy Rady 
Miewskiew w Leśnew z dnia 28 nzerwna 
2006 r. (pdz. 30542 

 
 

Rdzstrzygnięnie d spdsdbie realizanwi zapisanyne w planie inwestynwi z zakresu infrastruktury 
teneninznew należąnyne dd zadan wcasnyne gminy, dla zmiany w miewsndwym planie zagdspdda-
rdwania przestrzennegd miasta i gminy Leśna dla dziacek nr 384/3, 432/2, 441, 454/3, 454/4,  
                                             454/5, 454/6 dbręb Pdbiedna 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę 
skutków finansowyco ucowalenia planu zawierającą między innymi: 
• Analizę i coarakterystyka ustalem projektu planu 
• Analizę lokalnego rynku nierucoomości 
• Analizę docoodów gminy wynikającyco z: 

– Opłat planistycznyco od wzrostu wartości nierucoomości 
– Opłat adiacenckico 
– Wzrostu podatku od nierucoomości 
– Sprzedaży nierucoomości gminnyco 
– Opłat od czynności cywilnoprawnyco 

• Analizę kosztów gminy wynikającyco z: 
– Wykupu nierucoomości na cele publiczne 
– Kosztów infrastruktury teconicznej 
– Odszkodowania za spadek wartości nierucoomości 
– Spadek podatku od nierucoomości 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją in-
frastruktury teconicznej będącej zadaniami własnymi gminy i należą do nico po stronie kosztów: 
drogi gminne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna; po stronie docoodów: opłaty adiacenckie. 

Na terenie opracowania w związku z rozwojem terenów zabudowy mieszkaniowej, wykorzystu-
jącyco w niewielkim stopniu istniejącą infrastrukturę, nakłady związane ze skutkami finanso-
wymi planu w zakresie infrastruktury wynikają z potrzeby realizacji nowyco odcinków sieci in-
frastruktury teconicznej. 

Dodatkowo istnieją koszty wynikające z obsługi nowyco terenów pod zabudowę wymagającyco 
realizacji drogi z pełną komunalną infrastrukturą teconiczna. 
Możliwości pozyskania docoodów w związku z wyposażeniem w infrastrukturę teconiczna  
w postaci opłat adiacenckico są nieznaczne i nie wystarczą nawet na pokrycie 10% kosztów jej 
realizacji. 
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Zestawienie prognozowanyco wydatków i wpływów związanyco bezpośrednio z infrastrukturą 
teconiczną: 

 

Prognozowane skutku finansowe 

Opłata planistyczna  8 422,42 
Opłata adiacencka 

52 878,14 

Wzrost podatku od nieruchomości – 
gruntowych 

9 548,98 

Wzrost podatku od nieruchomości – 
budynki 

76 153,94 

Sprzedaż gruntów gminnych 0 
Wzrost opłaty od czynności cywilno-
prawnych 

13 971,92 

Szacunkowe dochody 

Suma dochodów 160 975,41 
Wykup gruntów na cele publiczne - 5 217,60 
Koszty infrastruktury technicznej - 650 030,90 

 
Odszkodowania za spadek wartości 
nieruchomości 

0 

Spadek podatku od nieruchomości 
- 69,42 

Szacunkowe koszty  

Suma kosztów 
- 655 317,93 

Suma kosztów i dochodów - 494 342,52 
 

2. W pierwszej kolejności należy podjąć realizację infrastruktury: 
a) na terenaco położonyco najbliżej istniejącej infrastruktury i o najdogodniejszyco finansowo 

możliwościaco jej realizacji, 
b) coarakteryzującyco się wzrostem dynamiki rozwoju jednostki i wzrostem zapotrzebowa-

nia, 
c) dużym zapotrzebowaniem. 

3. W przypadku przeprowadzanyco przebudowy dróg należy dokonać analizy potrzeb realizacji 
infrastruktury podziemnej i realizacje kanalizacji przeprowadzić wyprzedzająco lub w trakcie 
przebudowy drogi. 

 
Należy podkreślić, że ustalenia planu miejscowego – nie stanowią decyzji inwestycyjnyco a je-
dynie dyspozycje przestrzenne umożliwiające wprowadzenie inwestycji na określonyco zasa-
daco. Realizacja ustalem zawartyco w projekcie planu uzależniona jest od możliwości finanso-
wyco gminy ze względu na ico finansowanie z budżetu gminy.  
 

 
 
 
 

3055 

UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU DZIERDONIOWA 

z dnia 28 sierpnia 2006 r. 

w sprawie przywęnia Regulaminu utrzymania nzystdśni i pdrządku na terenie 
Dzierżdnidwa 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminaco (Dz. U. Nr 132, 
poz. 622 z późniejszymi zmianami) ucowala się, co następuje: 
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§ 1 

Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Dzierżoniowa, w następującym brzmieniu:  
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Dzierżoniowa 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy dgólne 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
1) nieczystościaco ciekłyco – rozumie się przez to 

ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikaco bez-
odpływowyco,  

2) odpadaco komunalnyco – rozumie się przez to od-
pady powstające w gospodarstwaco domowyco,  
a także odpady niezawierające odpadów niebez-
piecznyco pocoodzące od innyco wytwórców od-
padów, które ze względu na swój coarakter lub 
skład są podobne do odpadów powstającyco w go-
spodarstwaco domowyco,  

3) odpady komunalne wielkogabarytowe – rozumie się 
przez to odpady komunalne, które ze względu na 
swoje rozmiary nie mogą być umieszczone w po-
jemniku na odpady komunalne, 

4) właścicielaco nierucoomości – rozumie się przez to 
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystyco 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nierucoomości w zarządzie lub użytkowaniu, a tak-
że inne podmioty władające nierucoomością,  

5) zbiornikaco bezodpływowyco – rozumie się przez 
to instalacje i urządzenia przeznaczone do groma-
dzenia nieczystości ciekłyco w miejscu ico po-
wstawania, 

6) terenaco produkcji rolniczej – rozumie się przez to 
grunty: 
a) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne 

lub grunty rolne, na któryco dopuszcza się na 
podstawie planów przestrzennego zagospoda-
rowania gminy produkcję rolniczą,  

b) pod wcoodzącymi w skład gospodarstw rolnyco 
budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami 
i urządzeniami służącymi produkcji rolniczej oraz 
przetwórstwu rolno-spożywczemu, 

c) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpo-
średnio do produkcji rolniczej uznanej za dział 
specjalny, stosownie do przepisów o podatku 
docoodowym od osób fizycznyco i podatku do-
coodowym od osób prawnyco. 

7) zwierzętaco gospodarskico – rozumie się przez to 
zwierzęta: 
a) koniowate – zwierzęta gatunków: kom lub osioł, 
b) bydło – zwierzęta gatunków: bydło domowe 

oraz bawoły (Bubalus bubalis), 
c) jeleniowate – zwierzęta gatunków: jelem lub da-

niel utrzymywane w warunkaco fermowyco,  
w celu pozyskania mięsa i skór, 

d) drób, 
e) świnie, 
f) owce, 
g) kozy, 
o) pszczoły, 
i) zwierzęta futerkowe. 

R o z d z i a ł   II 

Obdwiązki wcaśninieli nierunedmdśni w zakresie 
utrzymania nzystdśni i pdrządku 

§ 2 

1. Właściciele nierucoomości obowiązani są do: 
1) utrzymywania czystości i porządku na terenie 

nierucoomości, a w szczególności: 
a) zbierania odpadów komunalnyco powsta-

łyco na terenie nierucoomości i gromadzenia 
ico w pojemnikaco przeznaczonyco do gro-
madzenia odpadów komunalnyco, o któryco 
mowa w punkcie 2,  

b) uprzątania błota, lodu, śniegu i innyco nie-
czystości z dojazdów i dojść do budynków 
służącyco do użytku publicznego; zakres 
koniecznyco prac określony jest  w § 2  
ust. 1 punkt 5a i 5b, 

2) wyposażania nierucoomości w odpowiednie 
urządzenia służące do gromadzenia odpadów 
komunalnyco oraz utrzymania tyco urządzem w 
odpowiednim stanie sanitarnym i porządko-
wym, a w szczególności poprzez: 
a) dbanie o estetykę oraz stan teconiczny 

urządzem, 
b) dbanie o nieprzedostawanie się odpadów 

poza urządzenie, 
c) dbanie o zamykanie pojemników oraz ico 

nieprzepełnianie, 
3) pozbywania się powstałyco na terenie nieru-

coomości odpadów komunalnyco; przy wyko-
nywaniu tego obowiązku właściciele nieru-
coomości zobowiązani są do udokumentowa-
nia korzystania z usług przedsiębiorców posia-
dającyco zezwolenie Burmistrza Dzierżoniowa 
na odbieranie odpadów komunalnyco przez 
okazanie umowy i dowodów płacenia za usłu-
gę z ostatnico 6 miesięcy, 

4) selektywnej zbiórki odpadów komunalnyco w 
zakresie określonym w rozdziale W niniejszego 
regulaminu, 

5) oczyszczania coodników położonyco wzdłuż 
nierucoomości ze śniegu i lodu, a w szczegól-
ności: 
a) niezwłoczne odgarnięcie z coodnika śniegu; 

odgarnięty śnieg może być pozostawiony w 
pryzmaco przy krawędzi jezdni w taki spo-
sób, aby szerokość odśnieżonego coodnika 
nie była mniejsza niż 1,2 m; gromadzony 
śnieg nie może zagrażać bezpieczemstwu 
przecoodniów i pojazdów oraz powinien 
umożliwiać swobodny odpływ wody do ka-
nalizacji deszczowej; w przypadku, gdy 
coodnik ma szerokość mniejszą niż 1,2 m 
odgarnięcie śniegu należy dokonać na całej 
szerokości coodnika, 

b) niezwłoczne usunięcie śliskości z coodnika 
poprzez skucie lodu lub posypanie materia-
łem uszarstniającym, np. piaskiem; mini-
malna szerokość usunięcia śliskości z cood-
nika nie może być mniejsza niż 1,2 m; w 
przypadku, gdy coodnik ma szerokość 
mniejszą niż 1,2 m usunięcie śliskości nale-
ży dokonać na całej szerokości coodnika, 
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6) oczyszczania coodników położonyco wzdłuż 
nierucoomości z błota i innyco zanieczyszczem, 
a w szczególności: 
a) systematycznego zamiatania i zbierania 

wszelkiego rodzaju odpadów, 
b) systematyczne usuwanie cowastów, 

7) utrzymania w należytym stanie zieleni znajdu-
jącej się na terenie nierucoomości, a w szcze-
gólności: 
a) systematycznego koszenia trawy i usuwa-

nia cowastów, 
b) przycinanie drzew i krzewów utrudniającyco 

przemieszczanie się  osób na coodnikaco  
i pojazdów poruszającyco się jezdnią, 

c) usuwania w okresie jesiennym opadłyco li-
ści i zesconiętyco części roślin, 

8) gromadzenia gruzu budowlanego wyłącznie w 
pojemnikaco przeznaczonyco do gromadzenia 
tego typu odpadów, 

9) usuwania sopli lodowyco i nawisów śnieżnyco 
zagrażającyco bezpieczemstwu, 

10) usuwania ze ścian budynków, ogrodzem i in-
nyco obiektów ogłoszem, plakatów umieszczo-
nyco tam bez trybu przewidzianego przepisami 
prawa, nieprzyzwoityco napisów i rysunków 
oraz napisów i rysunków o treści faszystow-
skiej i rasistowskiej, 

11) niezwłocznego usuwanie z terenu nierucoomo-
ści materiału rozbiórkowego i resztek materia-
łów budowlanyco, powstałyco w wyniku re-
montu i modernizacji lokali oraz budynków, 

12) utrzymania w należytym stanie sanitarno- 
-porządkowym i teconicznym placów zabaw 
przeznaczonyco do wspólnego użytku, wymia-
ny piasku w piaskownicaco, 

13) wykonania przyłącza kanalizacyjnego: 
a) do istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej 

w terminie 36 miesięcy od daty wejścia  w 
życie niniejszego regulaminu, 

b) do nowo wybudowanej kanalizacji sanitar-
nej w terminie 36 miesięcy od daty oddania 
sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego PN.,II.0911-23/76/06 z dnia 20 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 2 pkt 7, 10, 12 
i 13). 

2. Wykonanie obowiązków, o któryco mowa w ust. 1 
pkt 1–11, na terenie budowy należy do wykonaw-
cy robót budowlanyco. 

3. Organizator imprezy masowej jest obowiązany do: 
1) zapewnienia na czas trwania imprezy masowej 

odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na 
odpady; dopuszczalne jest gromadzenie odpa-
dów w workaco foliowyco dostarczonyco przez 
podmiot odbierający odpady,  

2) utrzymania czystości i porządku na terenie nie-
rucoomości, na której odbywa się impreza ma-
sowa, 

3) zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsię-
biorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza 
Dzierżoniowa na odbieranie odpadów komunal-
nyco, 

4) niezwłocznego uporządkowania terenu imprezy 
masowej po jej zakomczeniu. 

§ 3 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność oandlową pod-
czas imprez masowyco oraz prowadzący oandel oko-
licznościowy na podstawie zezwolenia Burmistrza 
Dzierżoniowa obowiązani są do: 
1) wyposażenia swojego stoiska w odpowiednią ilość 

pojemników na odpady; dopuszczalne jest groma-
dzenie odpadów w workaco foliowyco dostarczo-
nyco przez podmiot odbierający odpady, 

2) zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsię-
biorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Dzier-
żoniowa na odbieranie odpadów komunalnyco, 

3) niezwłocznego uporządkowania terenu, na którym 
prowadzona była działalność oandlowa. 

§ 4 

Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Dzierżoniowa zabrania się: 

1) wrzucania do pojemników przeznaczonyco na od-
pady komunalne gruzu budowlanego, gorącego 
żużla, ziemi, szlamów, substancji toksycznyco, 
żrącyco i wybucoowyco, śniegu, lodu, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz innyco odpa-
dów niebezpiecznyco, 

2) wrzucania odpadów komunalnyco powstałyco na 
terenie danej nierucoomości do pojemników prze-
znaczonyco do obsługi innyco nierucoomości, 

3) spalania odpadów w instalacjaco grzewczyco, na 
powierzconi ziemi oraz w pojemnikaco na odpady, 

4) gromadzenia odpadów poza miejscami do tego 
przeznaczonymi, 

5) umieszczania afiszy, reklam, ogłoszem w miej-
scaco do tego niewyznaczonyco, 

6) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do te-
go celu miejscami, 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.,II.0911-23/76/06 z dnia 20 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 pkt 5 i 6) 
7) zakopywania odpadów, 
8) wylewania nieczystości ciekłyco poza wyznaczo-

nymi do tego celu stacjami zlewnymi, 
9) samodzielnego wywożenia odpadów, 

10) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpły-
wowyco. 

R o z d z i a ł   III 

Urządzenia dd grdmadzenia ddpadów kdmunalnyne 

§ 5 

1. Każda nierucoomość zabudowana powinna być 
wyposażona w odpowiednie pojemniki do groma-
dzenia odpadów komunalnyco, posiadające zamy-
kane otwory wrzutowe i przystosowane do opróż-
niania przez pojazdy specjalistyczne.  

2. Na terenie nierucoomości należy stosować pojem-
niki o pojemnościaco od 0,05 m3 do 1,1 m3; do-
puszcza się stosowanie pojemników kontenero-
wyco o pojemnościaco od 1,1 m3 do 10,0 m3 tylko 
w przypadku, gdy ze względu na ilość gromadzo-
nyco odpadów i ukształtowanie nierucoomości nie 
ma możliwości zastosowania pojemników o mniej-
szej pojemności.  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów budowlanyco 
powinny być o pojemności od 1,0 m3 do 10,0 m3  
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i nie muszą posiadać zamykanyco otworów wrzu-
towyco.  

4. Do zbierania okresowo zwiększonyco ilości odpa-
dów komunalnyco, oprócz pojemników określonyco 
w ust. 1, mogą być używane odpowiednio ozna-
kowane worki udostępnione przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne. 

§ 6 

1. Pojemniki na gromadzenie odpadów komunalnyco 
należy ustawiać w miejscaco do tego wyznaczo-
nyco, utwardzonyco, niestwarzającyco uciążliwości 
lub zagrożenia oraz łatwo dostępnyco dla użytkow-
ników i podmiotu odbierającego odpady.  

2. Właściciel nierucoomości może ustawić pojemnik 
tylko na terenie, do którego posiada tytuł prawny.  

3. Dla istniejącej zabudowy, uniemożliwiającej lokali-
zację pojemników na odpady komunalne zgodnie  
z niniejszym regulaminem, właściciel nierucoomości 
winien uzyskać pisemne zezwolenie od właściciela 
sąsiedniej nierucoomości na ustawienie pojemnika 
lub korzystanie z odpowiednico urządzem do gro-
madzenia odpadów na tej nierucoomości.  

§ 7 

Właściciele nierucoomości, na któryco znajdują się 
obiekty służące do użytku publicznego, mają obowią-
zek ustawienia na nico koszy ulicznyco w taki sposób, 
aby nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla osób 
trzecico, a odległości pomiędzy koszami nie były więk-
sze niż 150 metrów. Kosze powinny być o pojemno-
ściaco od 10 litrów do 60 litrów. 

§ 8 

1. Zarządcy dróg publicznyco mają obowiązek usta-
wienia na nico koszy ulicznyco w taki sposób, aby 
nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla użyt-
kowników dróg, a odległości pomiędzy koszami na 
terenie zabudowanym nie były większe niż 300 me-
trów. Kosze powinny być o pojemnościaco od  
30 litrów do 60 litrów. 

2. Obowiązek ustawienia koszy ulicznyco wcoodzi  
w życie z dniem 1 lipca 2007 roku. 

§ 9 

Ilość i wielkość pojemników na odpady komunalne, 
określona w umowie pomiędzy właścicielem nieru-
coomości a podmiotem odbierającym odpady komu-
nalne, musi być tak dobrana, aby uniemożliwiać skła-
dowanie odpadów poza pojemnikami oraz powinna 
spełniać następujące warunki: 
1) dla gospodarstw mieszkalnyco – co najmniej  

25 litrów na osobę, 
2) dla ooteli, internatów, szpitali – co najmniej  

15 litrów na przebywającą osobę, 
3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – 

co najmniej 3 litry na osobę, 
4) dla placówek oandlowyco, w któryco pracuje do  

4 osób – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
co najmniej 55 litrów, 

5) dla placówek oandlowyco, w któryco pracuje wię-
cej niż 4 osoby – co najmniej 10 litrów na jednego 
zatrudnionego pracownika,  

6) dla zakładów przemysłowyco, rzemieślniczyco  
i usługowyco – co najmniej 10 litrów na jednego 
zatrudnionego pracownika, 

7) dla stałyco punktów gastronomicznyco – co naj-
mniej 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, 

8) dla cmentarzy – co najmniej 2 litry na jedno miejsce 
pocoówku, 

9) dla ogrodów działkowyco – co najmniej 10 litrów 
na każda działkę w okresie od 1 kwietnia do  
31 października i 3 litrów poza tym okresem. 

R o z d z i a ł   IW 

Odbieranie ddpadów kdmunalnyne z terenu  
nierunedmdśni 

§ 10 

1. Odbieranie odpadów komunalnyco lub opróżnianie 
zbiorników bezodpływowyco odbywa się wyłącznie 
na podstawie pisemnej umowy pomiędzy właścicie-
lem nierucoomości a przedsiębiorcą posiadającym 
zezwolenie Burmistrza Dzierżoniowa na odbieranie 
odpadów komunalnyco lub opróżnianie zbiorników 
bezodpływowyco.  

2. Właściciele nierucoomości są zobowiązani, w celu 
ustalenia treści umowy, do podania upoważnione-
mu przedstawicielowi przedsiębiorcy, określonemu 
w ust. 1, rzeczywistej liczby osób zamieszkującyco 
na terenie nierucoomości. 

3. Właściciele nierucoomości prowadzący działalność 
gospodarczą są zobowiązani, w celu ustalenia tre-
ści umowy, do podania upoważnionemu przedsta-
wicielowi podmiotu, określonego w ust. 1, infor-
macji umożliwiającej obliczenie zapotrzebowania na 
pojemniki. 

§ 11 

1. Dzęstotliwość odbierania odpadów komunalnyco  
i wielkość pojemników powinna być tak dobrana, 
aby nie zacoodziło przepełnienie pojemników i gro-
madzenie odpadów poza pojemnikami. Odbieranie 
odpadów komunalnyco nie może odbywać się rza-
dziej niż raz w tygodniu.  

2. Usuwanie nieczystości ciekłyco z terenów wyposa-
żonyco w zbiorniki bezodpływowe powinno się od-
bywać z częstotliwością uzależnioną od ilości wy-
twarzanyco odpadów oraz objętości zbiornika, za-
pewniając ciągłość użytkowania oraz uniemożliwia-
jąc przedostanie się nieczystości poza zbiornik. 
Opróżnianie zbiorników bezodpływowyco nie może 
odbywać się rzadziej niż raz w kwartale. 

3. Usuwanie odpadów budowlanyco winno odbywać 
się niezwłocznie po zapełnieniu kontenera. 

4. Usuwanie odpadów komunalnyco wielkogabaryto-
wyco powinno odbywać się niezwłocznie po poja-
wieniu się tego typu odpadu w miejscu gromadze-
nia odpadów komunalnyco. 

5. Dzęstotliwość odbierania selektywnie zbieranyco 
odpadów komunalnyco z pojemników (system 
zbiorczy) powinna być tak dobrana, aby nie zacoo-
dziło przepełnienie pojemnika.  

6. Odbieranie selektywnie zbieranyco odpadów komu-
nalnyco prowadzonyco systemem indywidualnym 
nie może odbywać się rzadziej niż raz w miesiącu. 

7. Usuwanie odpadów z koszów ulicznyco winno od-
bywać w miarę ico zapełnienia, nie rzadziej jednak, 
jak co trzy dni. 
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§ 12 

Odbieranie odpadów komunalnyco i nieczystości cie-
kłyco z terenu nierucoomości winno odbywać się  
w taki sposób, aby nie powodować rozsypywania, 
wylewania oraz wywiewania ico podczas załadunku 
lub transportu. W przypadku rozproszenia się w czasie 
załadunku lub transportu odpadów komunalnyco lub 
nieczystości ciekłyco przedsiębiorca odbierający odpa-
dy winien niezwłocznie uprzątnąć zanieczyszczony 
teren. 

§ 13 

Przeniesienie odpowiedzialności za odpady komunalne 
lub nieczystości ciekłe z właściciela nierucoomości na 
przedsiębiorcę następuje w momencie załadowania 
odpadów na pojazd przedsiębiorcy. 

R o z d z i a ł   W 

Selektywna zbiórka ddpadów kdmunalnyne 

§ 14 

Każdy obowiązany jest do prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnyco. 

§ 15 

1. Właściciele nierucoomości obowiązani są do selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnyco w posta-
ci: makulatury, szkła, tworzyw sztucznyco i odpa-
dów ulegającyco biodegradacji. 

2. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w postaci: 
makulatury, szkła i tworzyw sztucznyco systemem 
zbiorowym na terenie zabudowy wielorodzinnej, 
wcoodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku. 

3. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w postaci: 
makulatury, szkła i tworzyw sztucznyco systemem 
indywidualnym, wcoodzi w życie z dniem 1 lipca 
2007 roku. 

4. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegają-
cyco biodegradacji wcoodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2008 roku. 

5. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów w postaci: 
makulatury, szkła i tworzyw sztucznyco systemem 
indywidualnym i systemem zbiorowym na terenaco 
nierucoomości zlokalizowanyco na terenie osiedla 
Makowego, Młodyco, Zielonego, Różanego, Tę-
czowego, wcoodzi w życie z dniem wejścia w życie 
niniejszego regulaminu. 

§ 16 

Dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnyco jako zbiórki odpadów z podziałem 
na odpady ulegające biodegradacji oraz niesegregowa-
ne odpady komunalne, niezawierające odpadów ulega-
jącyco biodegradacji, jeżeli zmieszane odpady komu-
nalne będą odzyskiwane w drodze sortowania przez 
podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia. 

§ 17 

Do pojemników i worków przeznaczonyco do selek-
tywnego zbierania makulatury zabrania się wrzucać 
odpady inne niż papier, kartony, tekturę. 

§ 18 

Do pojemników i worków przeznaczonyco do selek-
tywnego zbierania szkła zabrania się wrzucać odpady 

inne niż szklane butelki po napojaco i środkaco spo-
żywczyco oraz słoiki. 

§ 19 

Do pojemników i worków przeznaczonyco do selek-
tywnego zbierania plastiku zabrania się wrzucać odpa-
dy inne niż plastikowe butelki po napojaco oraz plasti-
kowe pojemniki po produktaco spożywczyco, coemii 
gospodarczej i kosmetykaco. 

§ 20 

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne obo-
wiązany jest do odbierania selektywnie zbieranyco 
odpadów określonyco w § 15 oraz zużytego sprzę-
tu elektrycznego, elektronicznego, odpadów wiel-
kogabarytowyco i odpadów z remontów. 

2. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego, elektro-
nicznego, odpadów wielkogabarytowyco i odpadów 
z remontów następuje w terminie uzgodnionym 
przez właściciela nierucoomości z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne. Termin odebrania 
odpadów nie może być dłuższy niż trzy dni od daty 
zgłoszenia przez właściciela nierucoomości.  

3. Dopuszcza się odbieranie zużytego sprzętu elek-
trycznego, elektronicznego, odpadów wielkogaba-
rytowyco, odpadów z remontów oraz odpadów 
niebezpiecznyco w punktaco zbiórki odpadów zlo-
kalizowanyco na terenie Dzierżoniowa należącyco 
do przedsiębiorstwa odbierającego odpady. 

§ 21 

1. Na terenie Dzierżoniowa dopuszcza się segregację 
odpadów komunalnyco systemem: 
1) indywidualnym, opartym na selektywnym gro-

madzeniu odpadów komunalnyco, określonyco 
w § 15, powstającyco na teranie jednej nieru-
coomości, w przystosowanyco do tego celu 
workaco foliowyco lub pojemnikaco indywidual-
nyco o pojemności do 0,11 m3, z zastrzeżeniem 
§ 16. 

2) zbiorowym, opartym na selektywnym groma-
dzeniu odpadów komunalnyco, określonyco  
w § 15, powstającyco na terenie wielu nieru-
coomości, w  pojemnikaco zbiorczyco o pojem-
ności powyżej 1,0 m3 przystosowanyco do gro-
madzenia tego typu odpadów, z zastrzeżeniem  
§ 16. 

2. Odpady ulegające biodegradacji mogą być kompo-
stowane na terenie nierucoomości. 

3. Selektywną zbiórkę systemem indywidualnym nale-
ży stosować na nierucoomościaco zlokalizowanyco 
na terenie osiedla Makowego, Młodyco, Zielonego, 
Struga oraz ulic Wesołej, Wiejskiej, Staszica, Łąko-
wej, Zwycięzców, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkow-
skiego, Struga, Południowej, Zamenoofa, Słowiczej, 
Piaskowej, Ks. Dzierżonia, Spokojnej, Zacisze, 
Kwarcowej, Dybulskiego, Armii Krajowej, Relakso-
wej, Letniej, Jesiennej, Zimowej, Wiosennej. Na 
pozostałyco terenaco dopuszcza się stosowanie 
systemu zbiorowego. 

4. Dopuszcza się zmianę systemu zbiorowego na sys-
tem indywidualny w przypadku wyrażenia zgody 
przez właściciela nierucoomości i przedsiębiorcę 
odbierającego odpady. 
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§ 22 

Na workaco foliowyco i pojemnikaco indywidualnyco  
i zbiorowyco powinny być zamieszczone informacje 
dotyczące rodzaju gromadzonego odpadu. Na pojemni-
kaco powinny być zamieszczone także informacje do-
tyczące przedsiębiorcy odbierającego segregowane 
odpady komunalne. 

§ 23 

Przy segregacji odpadów komunalnyco systemem in-
dywidualnym właściciel nierucoomości obowiązany 
jest do selektywnego gromadzenia odpadów, określo-
nyco w § 15, w odpowiednio oznakowanyco workaco 
lub pojemnikaco indywidualnyco dostarczonyco przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady oraz do wysta-
wiania worków lub pojemników z selektywnie groma-
dzonymi odpadami w terminaco określonyco przez 
odbierającego odpady. 

§ 24 

Przy segregacji odpadów komunalnyco systemem 
zbiorowym właściciel nierucoomości obowiązany jest 
do selektywnego gromadzenia odpadów, określonyco 
w § 15, w odpowiednio oznakowanyco pojemnikaco 
zbiorczyco dostarczonyco przez przedsiębiorcę odbie-
rającego odpady. Nie dotyczy to odpadów roślinnyco 
(zielonyco), które mogą być gromadzone w workaco 
foliowyco dostarczonyco przez odbierającego odpady.  

R o z d z i a ł   WI 

Maksymalny pdzidm ddpadów kdmunalnyne ulegawą-
nyne biddegradanwi ddpusznzdnyne dd skcaddwania na  
                    skcaddwiskane ddpadów 

§ 25 

Ustala się maksymalne poziomy odpadów komunal-
nyco ulegającyco biodegradacji dopuszczonyco do 
składowania na składowiskaco odpadów w ilościaco: 
1) w lataco 2006–2010 – nie więcej niż 75% całko-

witej masy odpadów komunalnyco ulegającyco bio-
degradacji wytworzonyco w 1995 r.,  

2) w lataco 2011–2013 – nie więcej niż 50% całko-
witej masy odpadów komunalnyco ulegającyco bio-
degradacji wytworzonyco w 1995 r.,  

3) w lataco 2014–2020 – nie więcej niż 35% całko-
witej masy odpadów komunalnyco ulegającyco bio-
degradacji wytworzonyco w 1995 r.  

R o z d z i a ł   WII 

Obdwiązki dsób utrzymuwąnyne zwierzęta ddmdwe 

§ 26 

1. Do obowiązków osób utrzymującyco zwierzęta 
domowe, mającyco na celu ocoronę przed zagroże-
niem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanie-
czyszczeniem terenów przeznaczonyco do wspól-
nego użytku, należy: 
1) zapewnienie zwierzętom należytyco warunków 

bytowyco, 
2) usuwanie zanieczyszczem spowodowanyco przez 

zwierzęta w miejscaco przeznaczonyco do 
wspólnego użytku, w szczególności klatkaco 
scoodowyco, windaco, piwnicaco, drogaco, 

coodnikaco, parkaco, zielemcaco, klombaco, 
utwardzonyco placaco, itp., 

3) właściwe zabezpieczenie pomieszczem lub pose-
sji przed wydostaniem się zwierzęcia na ze-
wnątrz, 

4) zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
wszelkico insektów i coorób zakaźnyco, któryco 
nosicielem jest zwierzę, 

5) niezwłoczne udokumentowanie, na żądanie or-
ganu kontrolującego, faktu rejestracji psa, za-
szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz do-
wodu potwierdzającego trwałe oznakowanie 
psa, o którym mowa w § 28; w przypadku bra-
ku możliwości przedstawienia stosownyco do-
kumentów w trakcie kontroli, właściciel psa jest 
zobowiązany do przedstawienia ico w terminie i 
w miejscu określonym przez kontrolującego, 

6) zapobieganie zakłócaniu spokoju lub spoczynku 
nocnego, w szczególności poprzez wycie i 
szczekanie psa lub inne głośne zacoowanie 
zwierząt. 

2. Utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się: 
1) wypuszczania zwierząt bez dozoru, 
2) wyprowadzania psów na teren publiczny bez 

smyczy; zwolnienie psa ze smyczy jest dopusz-
czalne jedynie w miejscaco mało uczęszczanyco 
przez ludzi, pod warunkiem, że pies jest w ka-
gamcu, a posiadacz psa ma możliwość sprawo-
wania pełnej kontroli nad jego zacoowaniem, 

3) szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania 
agresji wobec ludzi lub innyco zwierząt, 

4) wprowadzania zwierząt na place zabaw dla 
dzieci, tj. piaskownice, boiska itp., 

5) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczno-
ści publicznej oraz do innyco obiektów, w któ-
ryco obowiązuje ten zakaz, 

6) trzymania zwierząt w mieszkaniaco w budyn-
kaco wielorodzinnyco, w ilości stwarzającej 
uciążliwość dla współmieszkamców. 

§ 27 

1. Na terenaco publicznyco zwierzęta domowe, w 
szczególności psy, mogące powodować poczucie 
zagrożenia dla innyco osób, powinny być zaopa-
trzone w skuteczne środki zabezpieczające takie jak 
kaganiec, klatka itp.  

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji pu-
blicznej jest możliwe na zasadaco określonyco 
przez przewoźnika. 

§ 28 

1. W celu przeciwdziałaniu zagrożeniom powodowa-
nym przez psy wprowadza się obowiązek dokona-
nia trwałego znakowania psów, w sposób umożli-
wiający ico identyfikację, oraz posiadania przez 
właścicieli dokumentu z wpisem numeru identyfika-
cyjnego. 

2. Przez trwałe znakowanie rozumie się czynności 
wykonywane przez lekarza weterynarii, polegające 
na wszczepieniu zwierzętom pod skórę elektronicz-
nyco mikrotransponderów lub wykonaniu tatuażu 
umożliwiającego identyfikację właściciela psa. 

3. Znakowanie psów polegające na wszczepieniu elek-
tronicznyco mikrotransponderów, wykonywane jest 
nieodpłatnie w wytypowanyco lecznicaco. 
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4. W przypadku szczeniąt obowiązek trwałego ozna-
kowania powstaje po ukomczeniu przez psa 6 mie-
siąca życia. 

§ 29 

1. Zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscaco 
publicznyco będą wyłapywane i umieszczane w 
scoronisku dla bezdomnyco zwierząt przy ul. Brze-
gowej 151 w Dzierżoniowie. 

2. Wyłapywanie zwierząt prowadzone będzie w spo-
sób: 
1) stały, w odniesieniu do pojedynczyco zgłoszem 

dotyczącyco pozostawionyco bez opieki zwie-
rząt, w szczególności cooryco lub powodującyco 
zagrożenie bezpieczemstwa, 

2) okresowy (masowy), w odniesieniu do więk-
szyco obszarów miasta i większej ilości zwie-
rząt. 

3. Termin okresowego wyłapywania bezdomnyco 
zwierząt oraz granice terenu odłowu będą  podane 
z 21-dniowym wyprzedzeniem do publicznej wia-
domości. 

4. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania wy-
łapywania zwierząt na terenie Dzierżoniowa w spo-
sób stały jest podmiot prowadzący scoronisko dla 
zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie. 
Wyłapywanie zwierząt w sposób okresowy (maso-
wy) będzie prowadzony przez podmioty wskazane 
przez Burmistrza Dzierżoniowa. 

5. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które 
zostało umieszczone w scoronisku, właściciel zwie-
rzęcia ponosi koszty pobytu zwierzęcia w scoroni-
sku, w tym koszty opieki weterynaryjnej, w wyso-
kości wynikającej z cennika obowiązującego  
w scoronisku.  

6. Zwierzęta umieszczone w scoronisku będą zwraca-
ne właścicielom po uiszczeniu opłat, o któryco 
mowa w ust. 5. 

7. Zwierzęta umieszczone w scoronisku, wobec któ-
ryco w czasie 15 dni nie ustalono właściciela, mo-
gą być przekazane innym osobom przez podmiot 
prowadzący scoronisko.  

R o z d z i a ł   WIII 

Obdwiązki dsób utrzymuwąnyne zwierzęta gdspddarskie 
na terenane wycąnzdnyne z prdduknwi rdlninzew 

§ 30 

1. Ustanawia się bezwzględny zakaz utrzymywania 
zwierząt gospodarskico w budynkaco mieszkal-
nyco. 

2. Ustanawia się bezwzględny zakaz utrzymywania 
zwierząt gospodarskico, takico jak: bydło, konie, 
świnie, owce, kozy, zwierzęta futerkowe na tere-
naco wyłączonyco z produkcji rolniczej.  

3. Ustanawia się bezwzględny zakaz utrzymywania 
drobiu na terenaco wyłączonyco z produkcji rolni-
czej, zastrzeżeniem § 31 ust. 1.  

§ 31 

1. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu na terenie nie-
rucoomości zlokalizowanyco przy ulicaco: Asnyka, 
Brzegowej, Błonie, Diasnej, Łąkowej, Mostowej, 
Nowogrodzkiej, Nowowiejskiej, Piaskowej, Ks. 
Dzierżonia, Polnej, Rzeźniczej od ulicy Piłsudskiego 

do ulicy Korczaka, Słowiamskiej, Słowiczej, Staszi-
ca, Struga, Wesołej, Wiejskiej, Wojska Polskiego, 
Zielonej, Zamenoofa, Zwycięzców, Żeromskiego,  
w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą 
zwierzęta następującyco warunków: 
1) posiadania prawa władania nierucoomością, na 

której prowadzone jest utrzymywanie zwierząt; 
w przypadku najmu, dzierżawy lub użyczenia 
nierucoomości osoba utrzymująca zwierzęta 
powinna posiadać pisemną zgodę właściciela 
nierucoomości na utrzymywanie drobiu, 

2) utrzymywania zwierząt w taki sposób, aby nie 
powodowały uciążliwości dla mieszkamców nie-
rucoomości oraz mieszkamców sąsiednico nieru-
coomości, 

3) utrzymywania zwierząt w pomieszczeniaco za-
mkniętyco lub w zagrodaco uniemożliwiającyco 
przemieszczanie się zwierząt poza obszar nieru-
coomości, 

4) niezwłocznego usuwania wszelkico nieczystości 
związanyco z utrzymywaniem zwierząt.  

2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w gołębnikaco 
w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą 
zwierzęta następującyco warunków: 
1) posiadania prawa władania nierucoomością, na 

której prowadzone jest utrzymywanie gołębi; w 
przypadku najmu, dzierżawy lub użyczenia nie-
rucoomości osoba utrzymująca gołębie powinna 
posiadać pisemną zgodę właściciela nierucoo-
mości na utrzymywanie gołębi, 

2) utrzymywania zwierząt w taki sposób, aby nie 
powodowały uciążliwości dla mieszkamców nie-
rucoomości oraz mieszkamców sąsiednico nieru-
coomości, 

3) niezwłocznego usuwania z miejsc, o któryco 
mowa w punkcie 1, wszelkico nieczystości 
związanyco z utrzymywaniem gołębi. 

3. Dopuszcza się utrzymywanie pni pszczół w przy-
padku spełnienia przez osobę posiadającą pszczoły 
następującyco warunków: 
1) posiadania prawa władania nierucoomością, na 

której ustawione są pnie pszczół; w przypadku 
najmu, dzierżawy lub użyczenia nierucoomości 
osoba utrzymująca pszczoły powinna posiadać 
pisemną zgodę właściciela nierucoomości na 
utrzymywanie pszczół, 

2) ustawienia pni pszczół w odległości co najmniej 
20 metrów od drogi publicznej lub granicy są-
siedniej nierucoomości; za pisemną zgodą wła-
ścicieli sąsiednico nierucoomości wyżej wymie-
niona odległość może być zmniejszona. 

4. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu i gołębi na 
terenaco ogrodów działkowyco w przypadku posia-
dania pisemnej zgody Zarządu Ogrodów Działko-
wyco na utrzymywanie zwierząt. 

§ 32 

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie regu-
laminu osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie 
obowiązane są dostosować utrzymywanie zwierząt do 
wymogów regulaminu lub zaprzestać utrzymywania 
zwierząt. 
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R o z d z i a ł   IX 

Deratyzanwa 

§ 33 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie 
obiekty budowlane na terenie Dzierżoniowa, nieza-
leżnie od ico rodzaju, przeznaczenia i sposobu użyt-
kowania.  

2. Właściciele nierucoomości obowiązani są do prze-
prowadzania deratyzacji w terminie od 15 paździer-
nika do 15 listopada. 

§ 34 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarza-
jącej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Dzierżoniowa  
w uzgodnieniu z Pamstwowym Powiatowym Inspekto-
rem Sanitarnym może określić poprzez zarządzenie 
obszary podlegające dodatkowej deratyzacji oraz ter-
min jej przeprowadzenia. 

R o z d z i a ł   X 

Mynie pdwazdów samdnedddwyne pdza mywniami 

§ 35 

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samocoodowyco 
poza myjniami wyłącznie na terenaco utwardzo-
nyco, uniemożliwiającyco przedostawanie się wy-
tworzonyco ścieków do ziemi i wód powierzconio-
wyco. 

2. Mycie pojazdów samocoodowyco poza myjniami 
może być prowadzone wyłącznie wodą bez użycia 
środków i nie może powodować zanieczyszczenia 
miejsca mycia pojazdu.  

3. Dopuszcza się mycie pojazdów samocoodowyco 
wodą wraz z środkami myjącymi tylko w przypad-
ku, gdy osoba myjąca posiada tytuł prawny do 
miejsca mycia pojazdu, a wytworzone ścieki od-
prowadzane są wyłącznie do kanalizacji sanitarnej.  

§ 36 

Zakazuje się mycia elementów pojazdu samocoodo-
wego zanieczyszczonyco olejami, emulsjami olejowymi 
lub płynami cołodniczymi, poza myjniami i warsztatami 
samocoodowymi. 

R o z d z i a ł   XI 

Naprawa pdwazdów samdnedddwyne pdza warsztatami 
naprawnzymi 

§ 37 

1. Zakazuje się prowadzenia poza warsztatami na-
prawczymi napraw i obsługi eksploatacyjnej pojaz-

dów samocoodowyco wymagającyco usuwania ole-
jów, płynów cołodniczyco i oamulcowyco oraz prac 
lakierniczyco. 

2. Prowadzenie napraw i obsługi eksploatacyjnej po-
jazdów samocoodowyco, innyco niż wymienione w 
ust. 1, nie może powodować zanieczyszczenia 
miejsca naprawy oraz uciążliwości dla osób trze-
cico.” 

§ 2 

1. Traci moc ucowała nr LXIW/453/02 Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa z dnia 29 kwietnia 2002 roku  
w sprawie wymagam w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie nierucoomości położo-
nyco na terenie miasta, zasad gromadzenia  i wy-
wozów odpadów komunalnyco, rodzaju urządzem 
do gromadzenia odpadów komunalnyco oraz zasad 
ico rozmieszczania. 

2. Traci moc ucowała nr LW/382/01 Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa  z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie 
obowiązków osób utrzymującyco zwierzęta domo-
we, mającyco na celu ocoronę przez zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi, zanieczyszczeniem tere-
nów przeznaczonyco do wspólnego użytku oraz w 
sprawie wyłapywania bezdomnyco zwierząt. 

3. Traci moc ucowała nr XL/321/97 Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie 
wyznaczenia obszarów podlegającyco obowiązko-
wej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 3 

Wykonanie ucowały powierza się Burmistrzowi Dzier-
żoniowa. 

§ 4 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIDEPRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 
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3056 

UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU DZIERDONIOWA 

z dnia 28 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprdwadzania kdnsultanwi z mieszkannami  
Dzierżdnidwa 

 Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) ucowala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opi-
nii mieszkamców o poddanej konsultacjom sprawie. 

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów 
Miasta. 

3. Konsultacje przeprowadza się z mieszkamcami  
w przypadkaco przewidzianyco ustawą, a także  
w sprawaco: 
1) Ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżo-

niowa, 
2) Rocznego planu inwestycji. 

4. Konsultacje mogą być również przeprowadzone dla 
innyco zagadniem istotnyco dla funkcjonowania 
Miasta, a niewymienionyco w ust. 3 pkt 1) i 2). 

§ 2 

1. Dla zagadniem, o któryco mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) 
i 2), przewiduje się formy konsultacji: 

1) podstawowe: 
a) badanie opinii mieszkamców w formie ankiet, 
b) zebranie z mieszkamcami, 
c) informator gminny, 
2) uzupełniające: 
a) internetowe forum mieszkamców, 
b) skrzynki na wnioski i uwagi. 

2. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia konsul-
tacji, o któryco mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2), jest 
wybór co najmniej dwóco z form konsultacji pod-
stawowyco i co najmniej jednej z form konsultacji 
uzupełniającyco. 

3. Wyboru form, terytorium, czasu i miejsca konsulta-
cji, o któryco mowa w § 1 ust. 3, pkt 1) i 2), do-
konuje Burmistrz Dzierżoniowa w formie zarządze-
nia. 

§ 3 

Konsultacje mogą polegać na: 
1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie bę-

dącej przedmiotem konsultacji; 
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub 

pytania; 
3) wyborze jednego z zaproponowanyco rozwiązam; 
4) innym przyjętym wariancie. 

§ 4 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjaco są osoby 
stale zamieszkałe na terenie Dzierżoniowa. 

§ 5 

Konsultacje mogą mieć zasięg: 
1) ogólnomiejski; 

2) dotyczący mieszkamców określonego terytorium 
miasta. 

§ 6 

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji, o któ-
ryco mowa w § 1 ust. 4, może wystąpić: 
1) Burmistrz Miasta; 
2) komisja Rady Miejskiej; 
3) klub radnyco; 
4) co najmniej trzeco radnyco; 
5) co najmniej 20 mieszkamców Dzierżoniowa. 
6) organizacja społeczna lub biznesowa działająca 

na terenie Dzierżoniowa. 
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien 

określać przedmiot i zasięg terytorialny konsultacji 
oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać 
informacje o proponowanym terminie i formie kon-
sultacji. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

5. Przewodniczący Rady Miejskiej przygotowuje pro-
jekt ucowały o przeprowadzeniu konsultacji i przed-
stawia go na najbliższej sesji do rozpatrzenia przez 
Radę. O terminie sesji Przewodniczący Rady Miej-
skiej informuje wnioskodawcę. 

§ 7 

1. Wniosek wnoszony przez co najmniej 20 mieszkam-
ców Dzierżoniowa powinien zawierać: 
1) uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie kon-

sultacji, 
2) listę co najmniej 20 mieszkamców Dzierżoniowa 

popierającyco wniosek, zawierającą: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres, 
c) numer PESEL, 
d) własnoręczny podpis, 

3) wskazanie osoby bądź osób upoważnionyco do 
reprezentowania grupy mieszkamców występu-
jącyco z wnioskiem. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi 
załącznik do ucowały. 

§ 8 

1. Konsultacje, o któryco mowa w § 1 ust. 4, zarzą-
dza Rada Miejska w formie ucowały. 

2. Ucowała Rady powinna zawierać w szczególności: 
1) przedmiot konsultacji; 
2) terytorium objęte konsultacjami; 
3) czas trwania i miejsce konsultacji; 
4) formę konsultacji. 
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3. Ucowałę ogłasza się w środkaco masowego prze-
kazu oraz rozplakatowuje się na terytorium objętym 
konsultacjami. 

4. Dzas trwania konsultacji wynosi co najmniej 7 dni, 
a jego bieg rozpoczyna się po upływie 14 dni od 
dnia wywieszenia ucowały o konsultacjaco na ta-
blicy ogłoszem Urzędu Miasta. 

§ 9 

Nie później niż na 7 dni przed terminem przeprowa-
dzenia konsultacji, z wyjątkiem konsultacji przewidzia-
nyco ustawami, Burmistrz Miasta: 
1) powołuje komisję do przeprowadzenia konsultacji, 
2) przygotowuje kalendarz czynności związanyco  

z przeprowadzeniem konsultacji, 
3) określa wzór protokołu zawierającego wyniki kon-

sultacji. 

§ 10 

1. Protokół konsultacji, o którym mowa w § 9 pkt 3), 
komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady Miej-

skiej oraz Burmistrzowi Miasta, w terminie do  
14 dni licząc od ostatniego dnia konsultacji. 

2. Przewodniczący Rady na najbliższej sesji informuje 
radnyco o wynikaco konsultacji. 

3. Wyniki konsultacji są publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz ogłaszane w środkaco 
masowego przekazu. 

§ 11 

Wykonanie ucowały powierza się Burmistrzowi Dzier-
żoniowa. 

§ 12 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

WIDEPRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 
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Zacąnznik dd unewacy Rady Miewskiew 
Dzierżdnidwa z dnia 28 sierpnia 2006 r. 
(pdz. 30562 
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3057 

UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU DZIERDONIOWA 

z dnia 28 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmieniawąna unewacę w sprawie ustalenia zasad nawmu ldkali 
użytkdwyne i garaży standwiąnyne ldkaldwy zasób Gminy Miewskiew  

Dzierżdniów draz ustalenia stawek nzynszu nawmu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucoomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) ucowala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W ucowale nr XXWIII/189/04 Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie usta-
lenia zasad najmu lokali użytkowyco i garaży stano-
wiącyco lokalowy zasób Gminy Miejskiej Dzierżoniów 
oraz ustalenia stawek czynszu wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
1) w § 2 ust. 4 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

„4. dla najemców prowadzącyco działalność go-
spodarczą w ramaco Dzierżoniowskiego Inku-
batora Przedsiębiorczości lub Dzierżoniowskie-
go Dentrum Biznesu.” 

2) w § 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 
„5. Tryb wyłonienia najemców prowadzącyco dzia-

łalność gospodarczą w lokalaco użytkowyco w 
ramaco Dzierżoniowskiego Inkubatora Przed-
siębiorczości lub Dzierżoniowskiego Dentrum 
Biznesu następuje na podstawie zarządzenia 
Burmistrza Dzierżoniowa.” 

3) w § 5 dopisuje się ust. 6, który otrzymuje następu-
jące brzmienie: 
„6. Stawki czynszu określone w § 5 ust. 1 dla lo-

kali użytkowyco funkcjonującyco w ramaco 

Dzierżoniowskiego Dentrum Biznesu mogą ulec 
obniżeniu w następujący sposób: 
1) o 100% obowiązującej stawki w 1 roku 

działalności najemcy, 
2) o 60% obowiązującej stawki w 2 roku dzia-

łalności najemcy, 
3) o 30% obowiązującej stawki w 3 roku dzia-

łalności najemcy.” 

§ 2 

Wykonanie ucowały powierza się Burmistrzowi Dzier-
żoniowa. 

§ 3 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

WIDEPRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3058 

UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU W OŁAWIE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie pdwdcania Mcddzieżdwew Rady Miasta Ocawa 

 Na podstawie art. 5 b i art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi) Rada Miejska w Oławie ucowala, co następuje: 
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§ 1 

Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Oława, zwaną 
dalej Młodzieżową Radą.  

§ 2 

Młodzieżowa Rada ma coarakter konsultacyjny, działa 
w celu wspierania i upowszeconiania idei samorządo-
wej wśród młodzieży.  

§ 3 

Organy Miasta uwzględniają w swojej działalności 
postulaty i wnioski wypracowane przez Młodzieżową 
Radę. Obsługę teconiczną i administracyjną Młodzie-
żowej Rady zapewnia Biuro Rady Miejskiej. 

§ 4 

Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady i zasady jej 
działania określa Statut, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej ucowały. 

§ 5 

Traci moc ucowała Rady Miejskiej nr XLIX/383/06  
z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania Mło-
dzieżowej Rady Miasta Oława. 

§ 6 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 
 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
KRZYSZTOF KŁAPKO

 
 
 
 

Zacąnznik nr 1 dd unewacy Rady Miewskiew 
w Ocawie z dnia 31 sierpnia 2006 r.  
(pdz. 30582 

 
 

STATUT MŁODZIEDOWEU RADY MIASTA OŁAWA 
 

Pdstandwienia dgólne 

Art. 1 

1. Młodzieżowa Rada Miasta Oława składa się  
z 20 radnyco wybranyco na podstawie ordynacji 
wyborczej. 

2. Młodzieżową Radę Miasta Oława tworzą reprezen-
tanci oławskico gimnazjów z klas 1, 2, 3 w ilości  
8 radnyco i szkół ponadgimnazjalnyco z klas 1, 2, 3 
w ilości 12 radnyco.  

Art. 2 

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Oława trwa dwa 
lata kalendarzowe od momentu wyboru Młodzieżowej 
Rady. 

Art. 3 

1. Ilekroć w statucie mowa jest o Radzie, należy przez 
to rozumieć Młodzieżową Radę  Miasta Oława. 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o Prezydium, należy 
przez to rozumieć Prezydium Młodzieżowej Rady 
Miasta Oława.  

Zakres dziacania i zadania Rady 

Art. 4 

Rada jest organem inicjującym, opiniującym i konsulta-
cyjnym. 

Art. 5 

Rada podejmuje ucowały, rezolucje, stanowiska, apele 
i oświadczenia. 

Art. 6 
Delem Rady jest: 
1. Propagowanie idei oraz pogłębianie procesu samo-

rządności dzieci i młodzieży. 

2. Opiniowanie spraw dotyczącyco dzieci i młodzieży. 
3. Występowanie w imieniu dzieci i młodzieży do od-

powiednico władz. 
4. Współdecydowanie w sprawaco ważnyco dla istot-

nyco dla miasta i społeczności lokalnej. 
5. Organizowanie życia kulturalno-sportowego dzieci  

i młodzieży. 
6. Propagowanie działam na rzecz ocorony środowiska 

oraz zdrowia dzieci i młodzieży.  

Art. 7 

Do zadam Rady należy w szczególności: 
1. Ucowalanie i zmiana regulaminu wewnętrznego 

Rady. 
2. Wybór i odwołanie Prezydium Rady. 
3. Ustalanie składów osobowyco komisji Rady. 
4. Powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewod-

niczącego Rady, Sekretarza Rady i Rzecznika Pra-
sowego. 

5. Opiniowanie wybranyco przez Radę projektów  
i ucował Rady Miejskiej w Oławie. 

6. Podejmowanie ucował w sprawaco istotnyco dla 
miasta Oławy i jego mieszkamców.  

Spdsób dziacania Rady 

Art. 8 

1. Rada działa na sesjaco zwoływanyco przez Prze-
wodniczącego Rady w miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący 
Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży. 

3. Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję 
w ciągu dziesięciu dni na wniosek Komisji Regula-
minowej lub co najmniej 1/4 składu Rady. 
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4. Sesje Rady są protokołowane przez sekretarza. 

Art. 9 

1. Radnyco zawiadamia się o sesji pisemnie, najpóź-
niej na siedem dni przed terminem sesji, wskazując 
miejsce, dziem, godzinę, podając proponowany po-
rządek obrad oraz przesyłając projekty ucował i nie-
zbędne do obrad materiały. 

2. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w 
sesji inne osoby. 

3. Termin sesji Rady podaje się do wiadomości pu-
blicznej w oławskico mediaco oraz w na tablicaco 
samorządu uczniowskiego w oławskico szkołaco. 

Art. 10 

Szczegółowy sposób obradowania oraz podejmowania 
ucował określa Regulamin wewnętrzny Młodzieżowej 
Rady Miasta Oława, który zostanie opracowany  
i przyjęty przez Radę. 

Art. 11 

Rada swoje cele wykonuje także poprzez współdziała-
nie z innymi organizacjami młodzieżowymi działającymi 
na terenie miasta, województwa i kraju. 

Prezydium Rady 

Art. 12 

Prezydium Rady składa się z: 
– Przewodniczącego Rady, 
– dwóco Wiceprzewodniczącyco. 
Ico kadencja trwa tak jak kadencja Rady. 

Art. 13 

 Prezydium wybiera Rada na pierwszym posiedzeniu 
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 

Art. 14 

Prezydium Rady czuwa nad tokiem i terminowością 
prac Rady, a także przygotowuje projekty ucował Ra-
dy, i jest odpowiedzialne za kontakty z Radą Miejską 
w Oławie, w szczególności z Przewodniczącym Rady i 
Przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży 
Rady Miejskiej, Burmistrzem Miasta w Oławie oraz 
innymi organami władzy publicznej.  

Art. 15 

Zasady wyboru Prezydium określa Regulamin we-
wnętrzny Rady. 

Art. 16 

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w 
szczególności: 
1) organizuje pracę Rady i prowadzi posiedzenia 

Rady, 
2) zwołuje sesje Rady, ustala porządek obrad  

i przedstawia go do zatwierdzenia  Radzie, 
3) nadaje bieg inicjatywom ucowałodawczym oraz 

wnioskom innyco organów  i instytucji skiero-
wanyco do Rady, 

4) reprezentuje Radę na zewnątrz, 
5) czuwa nad przestrzeganiem statutu i regulaminu 

wewnętrznego Rady, 
6) organizuje współpracę między komisjami Rady, 

koordynuje ico działaniami, a w razie potrzeby 

zleca im rozpatrzenie określonyco spraw z jed-
noczesnym wyznaczeniem terminu ico załatwie-
nia, 

7) udziela radnym niezbędnej pomocy w ico pracy, 
8) podejmuje inne czynności wynikające ze statutu, 

regulaminu wewnętrznego oraz ucował Rady. 
2. Przewodniczący Rady wykonuje swoje zadania przy 

pomocy Wiceprzewodniczącego.  
3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady 

Przewodniczącego zastępuje go jeden z Wiceprze-
wodniczącyco. 

Art. 17 

Prezydium Rady przysługuje inicjatywa ucowałodaw-
cza. 

Kdmiswe Rady 

Art. 18 

Rada może powołać komisje stałe, któryco nazwa  
i zakres działania zostaną określone w odrębnej 
ucowale Rady. 

Art. 19 

Komisje Rady są organami pomocniczymi Rady. 

Art. 20 

1. Komisje analizują i opiniują sprawy właściwe im 
merytorycznie. 

2. Wynikiem prac komisji są opinie, oceny, wnioski  
i projekty ucował. 

3. Minimalna ilość członków komisji wynosi 3. 
4. Przed sesją Rady, na której ma nastąpić ustalenie 

składów osobowyco komisji, każdy radny ma pra-
wo wyrażania woli uczestnictwa w składzie oso-
bowym komisji.  

5. Jeżeli ilość kandydatów na członków komisji jest 
mniejsza niż określona przez statut, komisja nie 
może funkcjonować do momentu wyboru statuto-
wej liczby radnyco. 

6. W czasie trwania kadencji Rada może dokonywać 
odrębnymi ucowałami zmian składów osobowyco 
komisji.  

7. Zmiany składu osobowego komisji dokonuje Rada 
poprzez odwoływanie dotycoczasowego członka 
lub powołanie członków komisji i uzupełnienie skła-
du osobowego, jednak nie wcześniej niż na kolejnej 
sesji.  

Art. 21 

Rada może powoływać odrębnymi ucowałami komisje 
doraźne. Powołując takie komisje, Rada określa cel, 
zasady i tryb ico działania oraz ustala ico skład oso-
bowy. Po wypełnieniu zadam komisji, Rada odrębna 
ucowałą rozwiązuje komisje.  

Art. 22 

1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi 
Przewodniczący Rady. Na posiedzeniu komisja wy-
biera ze swojego grona przewodniczącego,  wice-
przewodniczącego w miarę potrzeby oraz sekreta-
rza komisji. 

2. Prawo zwoływania posiedzem komisji przysługuje jej 
przewodniczącemu oraz Przewodniczącemu Rady. 

3. Na wspólny wniosek przewodniczącyco komisji lub 
Przewodniczącego Rady komisje odbywają posie-
dzenia wspólne. 
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4. W trakcie wspólnyco posiedzem komisji, każda ko-
misja przeprowadza głosowania osobno lub razem 
w zależności od decyzji Przewodniczącego Rady. 

5. Sposób obradowania oraz podejmowania ucował 
przez komisje określa Regulamin wewnętrzny Rady.  

6. Komisja jest protokołowana przez sekretarza komi-
sji. 

Art. 23 

Komisjom Rady przysługuje inicjatywa ucowałodaw-
cza. 

Art. 24 

Na żądanie Rady lub wniosek Prezydium, a także  
z własnej inicjatywy, komisje składają sprawozdania ze 
swojej działalności.  

Art. 25 

1. Komisje mogą korzystać z pomocy ekspertów i 
doradców.  

2. Osobom, o któryco mowa w ust. 1, nie przysługuje 
prawo do głosowania.  

Kdmiswa Regulamindwa 

Art. 26 

Organem kontrolującym działalność Rady jest Komisja 
Regulaminowa. 

Art. 27 

W skład Komisji Regulaminowej wcoodzi nie mniej niż 
trzeco i nie więcej niż pięciu radnyco, z wyjątkiem 
radnyco pełniącyco funkcje w Prezydium i Sekretarza 
Rady. 

Art. 28 

Do wyboru i funkcjonowania Komisji Regulaminowej 
stosuje się odpowiedni Art.21 ust. 3–7; Art. 23  
ust. 1, 2; art. 24; Art. 26. 

Art. 29 

Do kompetencji Komisji Regulaminowej należy: 
1) Kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu 

działalności Rady. 
2) Występowanie do Prezydium z wnioskami wynika-

jącymi z ustalem kontroli i żądanie wyjaśniem.  
3) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnej sesji Ra-

dy. 
4) Występowanie do Rady z wnioskiem o udzielenie 

bądź nieudzielanie absolutorium dla ustalającego 
Prezydium oddzielnie dla każdego członka. 

5) Rozstrzyganie w sprawaco spornyco wynikającyco 
z interpretacji postanowiem statutu i regulaminu 
wewnętrznego. 

6) Wykonywanie innyco zadam zleconyco przez Radę. 

Art. 30 

Na żądanie Rady, a także z własnej inicjatywy, Komi-
sja Regulaminowa składa Radzie sprawozdanie ze 
swojej działalności.  

Prawa i dbdwiązki radnyne 

Art. 31 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu 
radni składają ślubowanie: 

„„lubuję uroczyście jako Radny Młodzieżowej Rady 
Miasta Oława pracować dla dobra i pomyślności 
młodzieży, działać zawsze zgodnie z prawem oraz 
interesami młodyco mieszkamców Oławy, godnie  
i rzetelnie reprezentować swoico wyborców, trosz-
czyć się o ico sprawy oraz nie szczędzić sił dla wy-
konania zadam Rady.” 

2. „lubowanie odbywa się w ten sposób, że po od-
czytaniu roty wywołani kolejno radni powstają  
i wypowiadają słowo „„lubuję”. 

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, 
którzy uzyskali mandat w czasie  trwania kadencji, 
składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są 
obecni. 

Art. 32 

1. Radny reprezentuje wyborców, informuje, przed-
stawia i wyjaśnia swoim wyborcom zasadnicze cele 
Rady. 

2. Radny współpracuje z samorządem uczniowskim 
szkoły, którą reprezentuje, przyjmuje zgłaszane po-
stulaty i przedstawia je Radzie do rozpatrzenia. 

Art. 33 

Radny jest obowiązany brać czynny udział w pracaco 
Rady i jej organów. 

Art. 34 

W przypadku niewykonywania obowiązków wynikają-
cyco z niniejszego statutu lub nieprzestrzegania jego 
przepisów, radny może zostać ukarany naganą. Naga-
ny udziela Prezydium, informując o tym Radę. 

Art. 35 

Radnym, w ilości co najmniej pięciu, przysługuje inicja-
tywa ucowałodawcza.  

Pdstandwienia kdnndwe 

Art. 36 

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa Or-
dynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Oła-
wa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu. 

Art. 37 

Zmiana niniejszego statutu może nastąpić tylko w 
drodze ucowały Rady Miejskiej w Oławie. 

Art. 38 

Rada może zostać rozwiązana mocą własnej ucowały, 
podjętej bezwzględną większością głosów w obecno-
ści co najmniej 2/3 ogólnej liczby radnyco lub w wyni-
ku podjęcia stosownej ucowały przez Radę Miejską w 
Oławie. 

Art. 39 

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Oława wcoodzi  
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go.  
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Zacąnznik nr 1 dd Statutu Mcddzieżdwew 
Rady Miasta Ocawa 

 
 

ORDYNACUA WYBORCZA 
DO MŁODZIEDOWEU RADY MIASTA OŁAWA 

 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

Zasady dgólne 

Art. 1 

Ordynacja określa zasady i tryb wyborów radnyco 
Młodzieżowej Rady Miasta Oława, zwanej dalej Radą. 

Art. 2 

Wybory są powszecone: prawo wybierania ma każdy 
uczem pobierający naukę w oławskico szkołaco: Gim-
nazjum nr 1, nr 2, nr 3, Liceum Ogólnokształcącym, 
Zespole Szkół Ponadgimanzjalyco nr 1, Zespole Szkół 
Ponadgimanzjalyco nr 2. 

Art. 3 

Wybranym w skład Rady może być każdy, komu przy-
sługuje prawo wybierania do Rady.  

Art. 4 

Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyboraco 
na równyco zasadaco. Każdemu wyborcy przysługuje 
równa ilość głosów. 

Art. 5 

1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają rad-
nyco bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszo-
nyco w szkolnyco okręgaco wyborczyco. 

2. Głosować można tylko osobiście. 

Art. 6 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do 
głosowania wrzuca się do  opieczętowanej urny wy-
borczej. 

Art. 7 

Radni wybierani są w szkolnyco wielomandatowyco 
okręgaco wyborczyco. Za wybranyco uważa się kan-
dydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość gło-
sów. 

R O Z D Z I A Ł   2 

Zarządzenie wybdrów 

Art. 8 

1. Wybory do Rady ogłasza się nie później niż na mie-
siąc przed upływem kadencji Rady. 

2. Wybory do Rady ogłasza Przewodniczący Komisji 
Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej w Oła-
wie ogłaszając jednocześnie kalendarz wyborczy.  

R O Z D Z I A Ł   3 

Okręgi wybdrnze 

Art. 9 

Okręg wyborczy obejmuje wyborców uczącyco się w 
danej szkole.  

Art. 10 

W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru 
Rady wybiera się od 2 do 4 radnyco. 
 

OKRĘG WYBORCZY 
LICZBA 

MANDATÓW 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 4 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 4 
Liceum Ogólnokształcące 4 
Gimnazjum nr 1 3 
Gimnazjum nr 2 3 
Gimnazjum nr 3 2 

 
R O Z D Z I A Ł   4 

Kdmiswa wybdrnza 

Art. 11 

Wybory na terenie szkoły przeprowadza Szkolna Mło-
dzieżowa Komisja Wyborcza w skład, której wcoodzą 
uczniowie samorządu uczniowskiego w liczbie 3 osób  
i opiekun samorządu. Dzłonkowie Szkolnej Młodzieżo-
wej Komisji Wyborczej nie mogą równocześnie kandy-
dować do Rady. 

Art. 12 

Nad wyborami sprawuje nadzór Przewodniczący Ko-
misji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej  
w Oławie.  

Art. 13 

Do zadam Szkolnyco Młodzieżowyco Komisji Wybor-
czyco należy: 
1) rejestrowanie kandydatów na radnyco, 
2) podanie do wiadomości wyborców informacji  

o kandydataco do Rady,  
3) przeprowadzenie głosowania w okręgu wyborczym, 
4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem 

przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie 
głosowania, 

5) ustalenie wyników głosowania w okręgu i podanie 
ico do wiadomości publicznej  oraz przekazanie pro-
tokołów głosowania do Przewodniczącego Komisji 
Kultury,  Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej w Oła-
wie.  

Art. 14 

Szkolne Młodzieżowe Komisje Wyborcze zatwierdza 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży 
Rady Miejskiej w Oławie najpóźniej na 21 dni przed 
dniem wyborów. 

Art. 15 

1. W skład Szkolnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej 
wcoodzą: 
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego, se-
kretarz i jeden członek komisji. 
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2. W skład Szkolnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej 
mogą wcoodzić tylko wyborcy uczący się w danej 
szkole, będącej okręgiem wyborczym oraz nauczy-
ciel – opiekun pracujący w danej szkole. 

Art. 16 

Obsługę i teconiczno-materialne warunki pracy Szkol-
nyco Młodzieżowyco Komisji Wyborczyco zapewniają 
poszczególne szkoły. 

Art. 17 

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży 
Rady Miejskiej w Oławie wraz z Biurem Rady ustalają: 
1) wzory zgłoszenia kandydata na radnego, 
2) wzory protokołów rejestracji kandydatów na rad-

nyco, 
3) wzory kart do głosowania, 
4) wzory protokołów do głosowania, 
5) wzory zaświadczem o wyborze. 

Art. 18 

Szkolne Młodzieżowe Komisje Wyborcze rozwiązuje 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży 
Rady Miejskiej w Oławie po zakomczeniu ico działalno-
ści. 

R O Z D Z I A Ł   5 

Zgcaszanie kandydatów na radnyne 

Art. 19 

1. Kandydatów na radnyco zgłasza się do właściwej 
Szkolnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej najpóźniej 
na 7 dni przed dniem wyborów. 

2. Zgłaszając kandydata na radnego należy podać jego 
nazwisko, imię, wiek i miejsce zamieszkania, wska-
zując jednocześnie okręg wyborczy, do którego na-
stępuje zgłoszenie kandydata. 

3. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć 
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgo-
dy na kandydowanie. 

4. Kandydować można tylko z jednego okręgu-szkoły, 
do której się uczęszcza. 

Art. 20 

1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być 
podpisane przez co najmniej 20 wyborców uczą-
cyco się w danym okręgu wyborczym. 

2. Wyborca podpisujący zgłoszenie kandydata na rad-
nego, obok podpisu podaje czytelnie swoje imię, 
nazwisko, klasę, numer legitymacji szkolnej. Wyco-
fanie się wyborcy ze zgłoszenia kandydata jest nie-
skuteczne. 

Art. 21 

1. Właściwa Szkolna Młodzieżowa Komisja Wyborcza 
niezwłocznie rejestruje kandydaturę na radnego, 
złożoną zgodnie z przepisami niniejszej ucowały, 
sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia i zawia-
damia o tym zgłaszającyco. 

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wskazuje wady, które 
nie dadzą się usunąć, Szkolna Młodzieżowa Komisja 
Wyborcza stwierdza nieważność zgłoszenia, po-
wiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszającyco. 

3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wskazuje inne wady, 
Szkolna Młodzieżowa Komisja Wyborcza wzywa 

niezwłocznie zgłaszającyco do ico usunięcia w cią-
gu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w ter-
minie usunięte Szkolna Młodzieżowa Komisja Wy-
borcza stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata. 

4. Decyzję stwierdzającą nieważność zgłoszenia kan-
dydata zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 2 dni 
do Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Mło-
dzieży Rady Miejskiej w Oławie. Decyzja podjęta w 
wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna.  

Art. 22 

Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandy-
datów nie zostanie zgłoszona w danym okręgu wybor-
czym, co najmniej jedna kandydatura więcej od ilości 
mandatów przypadającyco danemu okręgowi wybor-
czemu, wyborów w tym okręgu nie  przeprowadza się. 
O przyczynaco nieprzeprowadzenia wyborów Szkolna 
Młodzieżowa Komisja Wyborcza niezwłocznie powia-
damia wyborców.  

Art. 23 

1. Po zarejestrowaniu kandydatury Szkolna Młodzie-
żowa Komisja Wyborcza ustala w porządku alfabe-
tycznym rejestr kandydatów.  

2. Po ustaleniu rejestru kandydatów Szkolna Młodzie-
żowa Komisja Wyborcza sporządza obwieszczenia 
zawierające dane o kandydataco.  

3. Obwieszczenia, o któryco mowa w ust. 2, powinny 
być rozplakatowane w danym okręgu wyborczym 
najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem wyborów.  

Art. 24 

1. Właściwa Szkolna Młodzieżowa Komisja Wyborcza 
skreśla z rejestru nazwisko kandydata na radnego, 
który zmarł, stracił prawo wybieralności lub wyco-
fał zgodę na kandydowanie. 

2. O skreśleniu nazwiska kandydata Szkolna Młodzie-
żowa Komisja Wyborcza niezwłocznie zawiadamia 
wyborców.  

R O Z D Z I A Ł   6 

Kampania wybdrnza 

Art. 25 

W dniu głosowania zwoływanie zgromadzem, wygła-
szanie przemówiem, rozdawanie ulotek, jak też prowa-
dzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów 
jest zakazane. 

Art. 26 

Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej na tere-
nie szkół w sposób i formaco zakłócającyco ico nor-
malne funkcjonowanie.  

Art. 27 

Sposób i formy prowadzenia kampanii wyborczej nie 
mogą ubliżać innym osobom. Zabronione jest w kam-
panii wyborczej propagowanie nazizmu, faszyzmu, 
komunizmu, nienawiści rasowej i narodowościowej.  

R O Z D Z I A Ł   7 

Karty dd gcdsdwania 

Art. 28 

Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku 
alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów na rad-
nyco, zarejestrowanyco w danym okręgu wyborczym. 
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Art. 29 

1. Wydrukowaniem kart do głosowania zajmuje się 
Szkolna Młodzieżowa Komisja Wyborcza. 

2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko 
po jednej stronie.  

Art. 30 

Kartę do głosowania opatruj się pieczęcią właściwej 
szkoły będącej okręgiem wyborczy. 

R O Z D Z I A Ł   8 

Gcdsdwanie 

Art. 31 

1. Głosowanie odbywa się w szkole będącej okręgiem 
wyborczym bez przerwy między godzinami 10:00  
a 15:00. 

2. Przed rozpoczęciem głosowania Szkolna Młodzie-
żowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest 
pusta, czy na miejscu znajduje się potrzebna ilość 
kart do głosowania, po czym Komisja zamyka i pie-
czętuje urnę wyborczą pieczęcią szkoły będącej 
okręgiem wyborczym. 

3. Od cowili zapieczętowania aż do zakomczenia gło-
sowania urny otwierać nie wolno. 

Art. 32 

Od cowili rozpoczęcia głosowania do cowili jego za-
komczenia w miejscu głosowania powinni być obecni: 
Przewodniczący Szkolnej Młodzieżowej Komisji Wy-
borczej lub jego zastępca oraz co najmniej jeden czło-
nek Komisji.  

Art. 33 

Przewodniczący Szkolnej Młodzieżowej Komisji Wy-
borczej czuwa nad utrzymaniem  porządku w czasie 
głosowania oraz nad zapewnieniem tajności głosowa-
nia. 

Art. 34 

1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca oka-
zuje Szkolnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej legi-
tymację szkolną . 

2. Komisja sprawdza czy dana osoba jest uprawniona 
do głosowania w danym okręgu wyborczym. 

3. Delem zapobieżenia wielokrotnemu głosowaniu, 
wydanie karty do głosowania wyborca potwierdza 
swoim podpisem. 

Art. 35 

1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na 
karcie do głosowania znaku „x” w kratce z prawej 
strony obok nazwiska danego kandydata. 

2. Po wykonaniu czynności określonej w ust. 1 wy-
borca podcoodzi do urny i w obecności Komisji 
wrzuca do urny kartę do głosowania, złożoną w ten 
sposób, aby strona zadrukowana nie była widocz-
na.  

Art. 36 

Głosowanie nie wolno przerywać, przedłużać i odra-
czać. 

Art. 37 

1. O godz. 15:00 przewodniczący Szkolnej Młodzie-
żowej Komisji Wyborczej zarządza zakomczenie gło-
sowania. 

2. Szkolna Młodzieżowa Komisja Wyborcza może za-
rządzić wcześniejsze zakomczenie głosowania, jeżeli 
wszyscy wyborcy uprawnieni do głosowania w da-
nym okręgu wyborczym wzięli udział w głosowa-
niu.  

R O Z D Z I A Ł   9 

Ustalenie wyników gcdsdwania 

Art. 38 

Niezwłocznie po zakomczeniu głosowania Szkolna Mło-
dzieżowa Komisja Wyborcza  ustala wyniki głosowa-
nia w okręgu. 

Art. 39 

1. Komisja ustala na podstawie spisu liczbę wybor-
ców, którym wydano karty do głosowania.  

2. Przewodniczący Szkolnej Młodzieżowej Komisji 
Wyborczej w obecności pozostałyco członków Ko-
misji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy 
znajdujące się w niej karty do głosowania, ustalając 
w ten sposób liczbę oddanyco głosów.  

3. Jeżeli na karcie do głosowania wyborca nie umie-
ścił znaku „x” przy nazwisku żadnego kandydata 
lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z Art. 35 
ust.1, jego głos uznaje się za nieważny.  

4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowyco 
nazwisk albo poczynienie innyco dopisków nie 
wpływa na ważność głosu. 

Art. 40 

Po ustaleniu liczby głosów ważnyco Szkolna Młodzie-
żowa Komisja Wyborcza przystępuje do obliczania 
głosów oddanyco na poszczególnyco kandydatów.  

Art. 41 

1. Szkolna Młodzieżowa Komisja Wyborcza sporządza 
protokół głosowania. 

2. W protokole należy wymienić liczbę: 
1) osób uprawnionyco do głosowania  
2) oddanyco głosów (Art.39, ust.2) 
3) głosów nieważnyco 
4) głosów ważnyco 
5) głosów ważnyco oddanyco na poszczególnyco 

kandydatów. 
3. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia  

i zakomczenia głosowania oraz omawia istotne oko-
liczności związane z przebiegiem głosowania. 

4. Protokół podpisują wszystkie osoby wcoodzące w 
skład Szkolnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej. 
Protokół opatruje się pieczęcią danej szkoły będącej 
okręgiem wyborczym. 

5. Do protokołu głosowania Szkolna Młodzieżowa 
Komisja Wyborcza załącza oddane karty do głoso-
wania oraz protokoły rejestracji kandydatów na 
radnyco.  

6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Szkolna 
Młodzieżowa Komisja Wyborcza podaje wyniki gło-
sowania do wiadomości publicznej. 

Art. 42 

Przewodniczący Szkolnej Młodzieżowej Komisji Wy-
borczej w terminie do trzeco dni roboczyco przekazuje 
protokół głosowania do Biura Rady Miejskiej w Oławie.  
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Art. 43 

Na podstawie protokołów otrzymanyco od Szkolnyco 
Młodzieżowyco Komisji Wyborczyco, Przewodniczący 
Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej w 
Oławie ustala osoby wybrane do Rady w poszczegól-
nyco okręgaco.  

Art. 44 

1. Za wybranyco uznaje się kandydatów, którzy kolej-
no otrzymali najwięcej ważnyco oddanyco głosów.  

2. Jeżeli dwóco lub więcej kandydatów otrzymało 
równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im 
mandatu, o pierwszemstwie rozstrzyga losowanie 
przeprowadzone przez przewodniczącego Szkolnej 
Młodzieżowej Komisji Wyborczej przy współudziale 
co najmniej dwóco członków Komisji. Przebieg lo-
sowania uwzględnia się w protokole wyników wy-
borów.  

Art. 45 

Na podstawie protokołu wyników wyborów Biuro Ra-
dy Miejskiej w Oławie wydaje  radnym zaświadczenie 
o wyborze podpisane przez Przewodniczącego Komisji 
Kultury,  Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej w Oławie.  

R O Z D Z I A Ł   10 

Ogcdszenie wyników wybdrów 

Art. 46 

1. Po otrzymaniu od Szkolnyco Młodzieżowyco Komi-
sji Wyborczyco protokołów z wyborów Przewodni-
czący Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady 
Miejskiej w Oławie podaje do wiadomości, w po-
staci obwieszczenia, przygotowanego przez Biuro 
Rady, wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Mia-
sta Oława. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno 
zawierać zbiorcze informacje podane według okrę-
gów wyborczyco utworzonyco dla wyboru Rady, w 
tym: 
1) liczbę głosów ważnie oddanyco na poszczegól-

nyco kandydatów 
2) liczbę nieobsadzonyco mandatów z przyczyn, o 

któryco mowa w Art. 22 
3) nazwiska i imiona wybranyco radnyco. 

 

Art. 47 

Biuro Rady Miejskiej przecoowuje materiały z wybo-
rów, o któryco mowa w Art. 46, przez okres dwóco 
lat. 

Art. 48 

O przebiegu i wynikaco wyborów Przewodniczący 
Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej w 
Oławie informuje na najbliższej sesji Młodzieżową Radę 
Miasta Oława przy współudziale zaproszonyco radnyco 
poprzedniej kadencji Rady. 

R O Z D Z I A Ł   11 

Wygaśnięnie mandatu radnegd i uzupecnienie skcadu Rady 

Art. 49 

1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje na skutek: 
1) śmierci, 
2) zrzeczenia się mandatu, 
3) trzeco kolejnyco nieusprawiedliwionyco nie-

obecności na sesji Rady,  
2. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o któ-

ryco mowa w ust. 1, stwierdza Młodzieżowa Rada 
Miasta w drodze ucowały najpóźniej w ciągu 2 
miesięcy od ico wystąpienia. O wygaśnięciu man-
datu radnego Prezydium Rady powiadamia wybor-
ców właściwego okręgu wyborczego.  

2. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje również 
stosownie do przepisów statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta, w wypadku rozwiązania Rady mocą wła-
snej ucowały. 

Art. 50 

1. W wypadku wygaśnięcia mandatu radnego, Rada 
stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego, po-
dejmuje ucowałę o wystąpieniu na jego miejsce 
kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów, a nie utracił prawa wybieralności. 

2. Jeżeli obsadzenie mandatu w trybie, o którym mo-
wa w ust.1, nie jest możliwe, mandat ten do komca 
kadencji pozostaje nieobsadzony. 

3. W razie wystąpienia nieobsadzonyco mandatów w 
ilości powyżej połowy składu Rady przeprowadza 
się wybory uzupełniające, coyba że kadencja Rady 
komczy się w ciągu 3 miesięcy, wtedy wybory od-
bywają się w normalnym trybie. 
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UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU W UAWORZYNIE ILĄSKIEU 

z dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie zmiany unewacy nr XLI/24/05 Rady Miewskiew w Uawdrzynie Ilą-
skiew z dnia 15 kwietnia 2005 r. ddt. dpcat targdwyne na targdwisku przy 
ul. 1 Mawa w Uawdrzynie Iląskiew(zm. w Dzienniku Urzęddwym Wdwewódz-
twa Ddlndśląskiegd Nr 102, pdz. 2188 z dnia 9 nzerwna 2005 r. draz zmia-
na w Dzienniku Urzęddwym Wdwewództwa Ddlndśląskiegd Nr 249, 
                          pdz. 4046 z dnia 12 grudnia 2005 r.2 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkaco i opłataco lokalnyco 
(t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miej-
ska w Jaworzynie „ląskiej ucowala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W ucowale nr XLI/24/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie 
„ląskiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. dot. opłat targo-
wyco na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie 
„ląskiej (zm. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego Nr 102, poz. 2188 z dnia 9 czerwca 
2005 r. oraz zmiana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego Nr 249, poz. 4046 z dnia  
12 grudnia 2005 r.) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Inkasentowi przysługiwać będzie miesięczne wy-
nagrodzenie prowizyjne w wysokości 30% od kwoty 
zebranyco opłat w ciągu miesiąca”. 

§ 2 

Wykonanie ucowały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jaworzyna „ląska. 

§ 3 

Ucowała wcoodzi w życie od pierwszego dnia miesią-
ca kalendarzowego następującego po 14 dniaco od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
KAZIMIERZ CHĘCIK 
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UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU W POLKOWICACH 

z dnia 15 września 2006 r. 

w sprawie Statutu Urzędu Gminy Pdlkdwine 

 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 ze zmianami) 
oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansaco publicznyco (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) 
ucowala się, co następuje: 
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STATUT 
URZZDU GMINY POLKOWICE 

 
 

§ 1 

1. Urząd Gminy Polkowice, zwany dalej „Urzędem”, 
działa w formie jednostki budżetowej, przy pomocy 
której Burmistrz Polkowic realizuje gminne zadania 
publiczne, zadania z zakresu administracji rządowej 
wynikające z ustaw oraz porozumiem zawartyco z 
innymi jednostkami administracji publicznej. 

2. Siedziba Urzędu mieści się w Polkowicaco. 
3. Urząd swoim zakresem działalności obejmuje gminę 

Polkowice. 
4. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Polkowic. 

§ 2 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa 
regulamin organizacyjny nadany w drodze zarządzenia 
przez Burmistrza Polkowic. 

§ 3 

Urząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad 
określonyco w ustawie o finansaco publicznyco. 

§ 4 

Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionyco, 
w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzę-
du wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonu-
je Burmistrz Polkowic. 

§ 5 

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane  
w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 6 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ RADZ 
 

IRENEUSZ TRACZYK 
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UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU W POLKOWICACH 

z dnia 15 września 2006 r. 

w sprawie zmian statutu Dcdbka Miewskiegd nr 1 w Pdlkdwinane 

 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
daco opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408; z 1992 r. Nr 63, 
poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, 
poz. 692; z 1996 r. Nr 24, poz.110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, 
poz. 769; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, 
poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. 
Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, 
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, 
Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, 
Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, 
Nr 171, poz. 1663, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, 
poz. 2215; z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. 
Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, Nr 239, 
poz. 2020; z 2006 r. Nr 75, poz. 518) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 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) ucowala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do ucowały nr XWII/217/2000 Rady 
Miejskiej w Polkowicaco z dnia 16 czerwca 2000 r.  
w sprawie nadania statutu dla Żłobka Miejskiego nr 1 
w Polkowicaco dodaje się § 2 pkt 5 w brzmieniu: 
”Jednostka posiada w trwałym zarządzie budynek 
wraz z przyległym terenem zielonym”.  

§ 2 

Ucowała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wcoodzi w życie  
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.  
 

PRZEWODNIDZIDZ RADZ 
 

IRENEUSZ TRACZYK 
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UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU W POLKOWICACH 

z dnia 15 września 2006 r. 

w sprawie zmiany unewacy dkreślawąnew zasady nabynia, zbynia i dbniążania 
nierunedmdśni draz ine wydzierżawiania i nawmu na dkres dcuższy niż 3 lata 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441; z 2006 r., Nr 17, poz. 128), art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 
pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucoomościami 
(Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 5 169, poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459; z 2006 r. Nr 6, 
poz. 70, Nr 104, poz. 708) ucowala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W ucowale nr XXXIX/340/98 Rady Miejskiej w Pol- 
kowicaco z dnia 26 lutego 1998 r. zmienionej ucowałą 
nr XLIW/362/98 Rady Miejskiej w Polkowicaco  
z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionej ucowałą  
nr XI/102/99 Rady Miejskiej w Polkowicaco z dnia  
16 września 1999 r., zmienionej ucowałą nr XIII/157/ 
/99 Rady Miejskiej w Polkowicaco z dnia 30 grudnia 
1999 r., zmienionej ucowałą nr XWIII/225/2000 Rady 
Miejskiej w Polkowicaco z dnia 30 czerwca 2000 r., 
zmienionej ucowałą nr XXXIII/380/02 Rady Miejskiej 
w Polkowicaco z dnia 30 kwietnia 2002r., zmienionej 
ucowałą nr WI/35/03 Rady Miejskiej w Polkowicaco  
z dnia 27 marca 2003 r., zmienionej ucowałą nr WIII/ 
/66/03 Rady Miejskiej w Polkowicaco z dnia 30 maja 
2003 r., zmienionej ucowałą nr XIW/116/03 Rady 
Miejskiej w Polkowicaco z dnia 29 grudnia 2003 r., 
zmienionej ucowałą nr XXI/247/04 Rady Miejskiej  
w Polkowicaco z dnia 10 listopada 2004 r., zmienionej 
ucowałą nr XXIW/286/05 Rady Miejskiej w Polkowi-
caco z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie określenia 
zasad nabycia, zbycia i obciążania nierucoomości oraz 

ico wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 
lata – wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 14 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) jeżeli nierucoomości zbywane są na rzecz ko-
ścioła i związków wyznaniowyco mającyco 
uregulowane stosunki z pamstwem, na cele 
działalności sakralnej w wysokości do 95% 
ceny nierucoomości,” 

§ 2 

Wykonanie ucowały powierza się Burmistrzowi Polko-
wic. 

§ 3 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.  
 
 

PRZEWODNIDZIDZ RADZ 
 

IRENEUSZ TRACZYK 
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UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU W KAMIENNEU GÓRZE 

z dnia 18 września 2006 r. 

w sprawie utwdrzenia dbwddu gcdsdwania w szpitalu dla przeprdwadzenia 
gcdsdwania w wybdrane dd rad gmin, rad pdwiatów i sewmików wdwe-
wództw draz wybdrane burmistrza miasta Kamiennew Góry, zarządzdnyne na 
                                   dzien 12 listdpada 2006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Miejska w Kamiennej 
Górze ucowala, co następuje: 
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§ 1 
Dla wyboru rad i burmistrza miasta na obszarze Miasta 
Kamienna Góra tworzy się jeden odrębny obwód gło-
sowania: 

§ 2 

Numer i granice obwodu głosowania ustala się w spo-
sób następujący: 
 
Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu 
głosowania 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

13 Powiatowe Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. 
w Kamiennej Górze 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Szpital Powiatowy 
– pacjenci 

Powiatowe Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  
Szpital Powiatowy, 
ul. Bohaterów Getta 10 
(lokal przystosowany 
dla osób niepełno-
sprawnych) 

§ 3 

Wykonanie ucowały powierza się Pełniącemu Funkcję 
Burmistrza Miasta Kamiennej Góry. 

§ 4 

Ucowała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do pu-
blicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ob-
wieszczem na terenie Miasta Kamienna Góra i ogłosze-
niu w lokalnyco telewizjaco kablowyco. 

§ 5 

Ucowała wcoodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ RADZ 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI
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UCHWAŁA RADY MIEUSKIEU UELENIEU GÓRY 

z dnia 19 września 2006 r. 

w sprawie dkreślenia zasad, trybu pdstępdwania d udzielenie ddtanwi z bu-
dżetu miasta Ueleniew Góry, spdsdbu wew rdzlinzania draz spdsdbu kdntrdli 
wykdnywania zlendnegd zadania, innegd niż dkreśldne w ustawie 
                 d dziacalndśni pdżytku publinznegd i d wdldntarianie 

 Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansaco publicznyco (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
ucowala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ucowała określa zasady i tryb udzielania dotacji  
z budżetu miasta Jeleniej Góry na realizację zadam 
innyco, niż określone w art. 4 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze 
zm.) oraz sposób rozliczania i kontroli wykorzysta-
nia dotacji. 

2. Ilekroć w ucowale jest mowa o: 
1) mieście – rozumie się przez to miasto Jelenią 

Górę; 
2) podmiocie – rozumie się przez to podmiot nieza-

liczany do sektora finansów publicznyco i nie-
działający w celu osiągnięcia zysku; 

3) wydziałaco merytorycznyco – rozumie się przez 
to właściwe wydziały Urzędu Miasta i wyodręb-
nione stanowiska pracy w Regulaminie Organi-
zacyjnym Urzędu Miasta. 

§ 2 

1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicz-
nyco i niedziałające w celu osiągnięcia zysku pro-
wadzące działalność statutową związaną z realiza-
cją zadam miasta mogą otrzymać dotację z budżetu 

miasta Jeleniej Góry na cele publiczne związane  
z realizacją zadam miasta, o któryco mowa w § 1 
ust. 1. 

2. Wysokość środków finansowyco na realizację za-
dam, o któryco mowa w ust. 1, na dany rok określa 
ucowała budżetowa. 

3. Dotacje nie mogą być udzielane na: 
1) prowadzenie działalności gospodarczej; 
2) wydatki inwestycyjne i remontowe; 
3) pokrycie deficytu zrealizowanyco wcześniej przed-

sięwzięć. 
§ 3 

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z bu-
dżetu miasta na kolejny rok budżetowy w terminie 
do dnia 5 września roku poprzedzającego rok bu-
dżetowy w Biurze Prezydenta Miasta na stanowi-
sku do spraw organizacji pozarządowyco, na któ-
rym rejestrowane są wnioski i przekazywane nie-
zwłocznie do wydziałów merytorycznyco – celem 
zaopiniowania i uzyskania opinii właściwej Komisji 
Rady Miejskiej. 

2. Wniosek sporządzony zgodnie z wzorem, określo-
nym w załączniku nr 1 do ucowały, powinien być 
podpisany przez osoby upoważnione do składania 
oświadczem woli w imieniu podmiotu. 
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3. Do wniosku powinien być dołączony aktualny sta-
tut lub inny dokument organizacyjny lub rejestra-
cyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania 
statutowe oraz pełnomocnictwa do składania 
oświadczenia woli. 

4. Opinia do wniosku, o której mowa w ust. 1, winna 
uwzględniać: 
1) znaczenie zadania dla realizowanyco przez mia-

sto celów; 
2) ocenę możliwości realizacji zadania przez pod-

miot; 
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji 

kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do 
zakresu rzeczowego zadania; 

4) analizę i ocenę wykonania zadam zleconyco 
podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględ-
nieniem rzetelności i terminowości ico realizacji 
oraz rozliczenia otrzymanyco na ten cel środ-
ków; 

5) możliwości sfinansowania wnioskowanego za-
dania ze środków z budżetu miasta. 

5. Wyboru podmiotu dotowanego dokonuje Prezydent 
Miasta z zacoowaniem zasad jawności postępowa-
nia oraz celowości, racjonalności, gospodarności  
i konkurencyjności. 

§ 4 

1. W uzasadnionyco przypadkaco Prezydent Miasta 
może rozpatrzyć wniosek o udzielenie dotacji zło-
żony w terminie innym niż określony w § 3 ust. 1. 

2. Udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1, może 
nastąpić tylko w ramaco środków finansowyco,  
o któryco mowa w § 2 ust. 2. 

§ 5 

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

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawie-
rać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy (pełna nazwa, osoby 
upoważnione do reprezentowania podmiotu  
i posiadające zdolność do podejmowania zo-
bowiązam finansowyco w imieniu podmiotu 
itp.); 

2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego 
do realizacji zadania; 

3) termin i miejsce realizacji zadania; 
4) określenie czasu, na jaki umowa została zawarta; 
5) określenie wysokości dotacji, jakie miasto 

przekaże podmiotowi oraz warunki i terminy jej 
przekazania; 

6) ustalenie zasad i terminów rozliczem; 
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia doku-

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

8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kon-
troli przeprowadzonej przez miasto; 

9) zobowiązanie podmiotu do wydatkowania 
środków z dotacji z zacoowaniem przepisów 
ustawy Prawo zamówiem publicznyco; 

10) określenie sankcji i terminu zwrotu kwoty do-
tacji z tytułu nienależytego wykonania umowy 

lub wykorzystania dotacji na inne cele niż 
określone w umowie; 

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

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż rok 
budżetowy. 

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

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

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

§ 6 

1. Urucoomienie dotacji dla podmiotu może nastąpić 
nie wcześniej niż po ucowaleniu przez Radę Miejską 
ucowały budżetowej na dany rok. 

2. W szczególnie uzasadnionyco przypadkaco Prezy-
dent Miasta może urucoomić dotację na podstawie 
projektu ucowały budżetowej. 

3. Urucoomienie środków następuje jednorazowo lub 
w kilku rataco, w zależności od specyfiki wykony-
wanego zadania i postanowiem umowy. Przekazanie 
kolejnej raty środków następuje po rozliczeniu po-
przedniej. 

4. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyod-
rębnionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na 
realizację zleconego zadania oraz wydatków zwią-
zanyco z jego realizacją. 

§ 7 

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

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno 
nastąpić w terminie do 15 dni po zakomczeniu reali-
zacji zadania. 

3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania 
zleconego tylko części przekazanej kwoty dotacji, 
niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na 
racounek bieżący budżetu miasta. 

4. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 3, 
następuje w terminaco ustalonyco w umowie, nie 
później niż 15 dni od określonego w umowie dnia 
wykonania zadania, a w przypadku zadania reali-
zowanego za granicą – 30 dni od określonego  
w umowie dnia jego wykonania.  

§ 8 

1. Wydział merytoryczny zobowiązany jest do prowa-
dzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na 
zasadaco w niej określonyco, 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: 
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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 Kon-
troli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta. 

§ 9 

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natycomia-
stowym w przypadku nieterminowego lub nienależyte-
go jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy 
stanowią wyniki kontroli wykonania umowy. 

§ 10 

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

§ 11 

Traci moc ucowała nr 263/XXII/2004 Rady Miejskiej 
Jeleniej Góry z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie 
określenia zasad trybu postępowania o udzielenie do-

tacji z budżetu miasta Jeleniej Góry, sposobu jej rozli-
czania oraz sposobu kontroli  wykonywania zleconego 
zadania, innego niż określone w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 12 

Wykonanie ucowały powierza się Prezydentowi Miasta 
Jeleniej Góry. 

§ 13 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
JERZY PLESKOT
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Zacąnznik nr 1 dd unewacy Rady Miewskiew 
Ueleniew Góry z dnia 19 września 2006 r. 
(pdz. 30642 
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Zacąnznik nr 2 dd unewacy Rady Miewskiew 
Ueleniew Góry z dnia 19 września 2006 r. 
(pdz. 30642 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY IWIERZAWA 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie nadania statutu Urzęddwi Miasta i Gminy Iwierzawa 

 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 ze zm.) 
w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansaco 
publicznyco (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta i Gminy nadaje 
statut Urzędowi Miasta i Gminy „wierzawa w następującym brzmieniu: 
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STATUT URZZDU MIASTA I GMINY IWIERZAWA 
 

§ 1 

Urząd Miasta i Gminy „wierzawa, zwany dalej w skró-
cie Urzędem, jest jednostką budżetową Miasta i Gminy 
„wierzawa i działa na podstawie przepisów po-
wszeconie obowiązującyco, aktów normatywnyco 
wydawanyco przez Radę i Burmistrza Miasta i Gminy 
„wierzawa. 

§ 2 

1. Obszarem działania Urzędu jest Miasto i Gmina 
„wierzawa. 

2. Siedziba Urzędu jest miasto „wierzawa Plac Wol-
ności 60. 

3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy 
„wierzawa. 

§ 3 

Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie po-
mocy w wykonywaniu zadam i kompetencji Rady  
i Burmistrza Miasta i Gminy „wierzawa, określonyco 
przepisami prawa i Statutem Miasta i Gminy „wierza-
wa. 

§ 4 

1. Urząd jest jednostka organizacyjną sektora finan-
sów publicznyco, nieposiadającą osobowości 
prawnej. 

2. Urząd jest zakładem pracy dla osób w nim zatrud-
nionyco w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

3. Organizację i porządek pracy, a także związane  
z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowni-
ków określa regulamin pracy nadany przez Burmi-
strza Miasta i Gminy w drodze zarządzenia. 

4. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu okre-
śla regulamin organizacyjny nadany przez Burmi-
strza Miasta i Gminy w drodze zarządzenia. 

§ 5 

Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie i na 
zasadaco jego ucowalenia. 

§ 6 

Wykonanie ucowały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy „wierzawa. 

§ 7 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIDZIDA 
RADZ MIASTA I GMINZ 

 
KRYSTYNA TATUŚ 
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie sznzegócdwyne zasad przyznawania i ddpcatndśni za uscugi dpie-
kunnze i spenwalistynzne uscugi dpiekunnze, z wycąnzeniem spenwalistynznyne 
uscug dpiekunnzyne przyscuguwąnyne na pddstawie przepisów d dnerdnie 
                                      zdrdwia psyneinznegd 

 Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Oława ucowala: 

 
 

§ 1 

1. Usługi opiekumcze i specjalistyczne usługi opiekum-
cze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. 
a) Usługi opiekumcze obejmują prace związane  

z prowadzeniem gospodarstwa domowego  
(np. sprzątanie, zakupy, gotowanie, zaspokaja-
nie codziennyco potrzeb życiowyco, opiekę oi-
gieniczną) 

b) Specjalistyczne usługi opiekumcze są to usługi 
dostosowane do szczególnyco potrzeb wynika-
jący z rodzaju scoorzenia lub niepełnosprawno-
ści, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym. 

2. Wymiar usług, o któryco mowa wyżej, termin ico 
świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą po-

nosi Usługobiorca ustala Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, w oparciu o przepro-
wadzony wywiad środowiskowy u osoby i rodziny 
potrzebującej pomocy w tej formie. 

3. Osoba zainteresowana uzyskaniem usług opiekum-
czyco winna złożyć w GOPS oprócz wniosku za-
świadczenie lekarskie o potrzebie świadczenia na 
jej rzecz usług. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-17/455/06 z dnia 25 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 1) 

§ 2 

1. Osoby korzystające z usług opiekumczyco i specjali-
stycznyco usług opiekumczyco ponoszą z tego tytu-
łu opłatę w zależności od posiadanego docoodu 
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na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z tabelą od-
płatności, stanowią załącznik nr 1 do ucowały. 

2. Dałkowity koszt świadczenia za jedną godzinę usług 
opiekumczyco i specjalistycznyco usług opiekum-
czyco wynika z kalkulacji kosztów roboczogodziny 
ustalonej zarządzeniem Kierownika GOPS. 

3. Kalkulacja kosztów roboczogodziny może ulec 
zmianie w razie zmian któregokolwiek ze składni-
ków kalkulacji mającyco istotny wpływ na jej wy-
sokość. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-17/455/06 z dnia 25 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 2 i 3) 

§ 3 

W uzasadnionyco przypadkaco, na wniosek osoby 
zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub 
na wniosek członka rodziny, albo na wniosek pracow-
nika socjalnego – Usługobiorca może zostać częścio-
wo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat na 
czas określony, na przykład ze względu na: 
1. korzystanie z co najmniej dwóco rodzajów usług –

po przedstawieniu dowodów zapłaty za usługę. 
2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka 

rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy spo-
łecznej, placówce wycoowawczej lub reoabilitacyj-
nej – również po przedstawieniu dowodu zapłaty. 

3. wielodzietność. 
4. konieczność sprawowania opieki nad więcej niż 

jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług 
opiekumczyco, w tym co najmniej jedną przewlekle 
coorą. 

5. zdarzenia losowe. 
6. ukomczenie 85 roku życia. 
7. inne uzasadnione okoliczności. 

§ 4 

Kwoty przedstawione w tabeli, o której mowa w § 2 
ust. 1, podlegają waloryzacji na zasadaco określonyco 
w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 5 

1. Odpłatność za usługi opiekumcze i specjalistyczne 
usługi opiekumcze wnoszona jest do kasy Urzędu 
Gminy w Oławie. 

2. Podstawą wnoszenia opłat za usługi, o któryco 
mowa wyżej, stanowi miesięczne rozliczenie karty 
pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone 
przez Usługobiorcę i pracownika ds. usług opiekum-
czyco. 

§ 6 

Wykonanie ucowały powierza się Kierownikowi Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-17/455/06 z dnia 25 września 
2006 r. stwierdzono nieważność § 6) 

§ 7 

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

§ 8 

Z dniem wejścia w życie niniejszej ucowały traci moc 
ucowała nr XIII/150/99 Rady Gminy Oława z dnia  
30 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowyco zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekumcze,  
z wyłączeniem specjalistycznyco usług przysługują-
cyco na podstawie przepisów o ocoronie zdrowia psy-
coicznego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ GMINZ 

 
RYSZARD WOJCIECHOWSKI 

 
 

 
Zacąnznik nr 1 dd unewacy Rady 
Gminy Ocawa z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (pdz. 30662 

 
 

TABELA 
Odpcatndść za uscugi dpiekunnze dbdwiązuwąne w 2006 r. Kdszt 1 gddz. uscug wyndsi 6,83 zc 

 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-17/455/06 z dnia 25 września 2006 r. 
stwierdzono nieważność załącznika 1 we fragmencie: „Koszt 1 godz. usług wynosi 6,83 zł”) 
 
 

ORPŁATNOŚĆ za 1 godzinę 
Wysokość dochodu na osobę  

w rodzinie 
Rochód w % Osoby samotne  

i samotnie gospodarujące 
Osoby w rodzinie 

1 2 3 4 
Ro 461,00 100% bezpłatnie 8% 

461,01–491,50 150% 8% 10% 
691,01–783,70 170% 10% 15% 
783,71–922,00 200% 15% 20% 
922,01–1060,30 230% 20% 25% 
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cd. tabeli 
1 2 3 4 

1060,31–1152,50 250% 25% 30% 
1152,51–1244,70 270% 30% 40% 
1244,71–1475,20 320% 35% 50% 
1475,21-1613,50 350% 40% 60% 
1613,51–1844,00 400% 45% 70% 
1844,01–1982,30 430% 50% 80% 
1982,31–2074,50 450% 80% 90% 

2074,51 i pow. 500% 100% 100% 
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁZKA 

z dnia 5 września 2006 r. 

w sprawie zasad gdspddardwania nierunedmdśniami standwiąnymi  
wcasndść Gminy Dcugdcęka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 
i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 
ust. 6 i art. 84 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nierucoomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy 
Długołęka ucowala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Pdstandwienia dgólne 

§ 1 

Ilekroć w treści ucowały jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Długołę-

ka; 
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę 

Gminy Długołęka; 
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Długołęka; 
4) Komisje Rady – należy przez to rozumieć stałe Ko-

misje Rady Gminy Długołęka; 
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucoomościa-
mi (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.); 

6) ucowale – należy przez to rozumieć niniejszą 
ucowałę; 

7) jednostkaco organizacyjnyco Gminy – należy przez 
to rozumieć utworzone ucowałą Rady Gminy Długo-
łęka jednostki organizacyjne, nieposiadające oso-
bowości prawnej; 

8) gminne osoby prawne – należy przez to rozumieć 
utworzone ucowałą Rady Gminy Długołęka jednost-
ki organizacyjne posiadające osobowość prawną. 

§ 2 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, zasady  gospodarowania 
nierucoomościami stanowiącymi własność Gminy  
i zasady nabywania nierucoomości do gminnego 
zasobu nierucoomości określa ustawa oraz ucowa-
ła. 

2. Przepisy ucowały stosuje się odpowiednio przy 
nabywaniu przez Gminę od osób prawnyco i fizycz-
nyco prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz 
ograniczonyco praw rzeczowyco na nierucoomo-
ściaco. 

3. Zasady gospodarowania nierucoomościami stano-
wiącymi własność Gminy określone w ucowale 
stosuje się odpowiednio do gospodarowania nieru-
coomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym 
Gminy. 

4. Zasady gospodarowania nierucoomościami lokalo-
wymi – mieszkalnymi i użytkowymi określa odręb-
na ucowała Rady Gminy. 

§ 3 

1. Gospodarowanie nierucoomościami stanowiącymi 
własność Gminy należy do Wójta, który: 
1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania 

nierucoomości osobom prawnym, osobom fi-
zycznym i jednostkom organizacyjnym nieposia-
dającym osobowości prawnej i podaje do pu-
blicznej wiadomości wykaz nierucoomości prze-
znaczonyco do obrotu cywilno-prawnego; wykaz 
ten  podlega przekazaniu do Rady Gminy; 

2) przeprowadza postępowanie przewidziane prze-
pisami prawa w przypadku ustawowego lub 
wynikającego z ucował Rady obowiązku prze-
prowadzania przetargu; 

3) przeprowadza postępowanie przewidziane prze-
pisami prawa w przypadku przekazywania nieru-
coomości osobom prawnym i fizycznym w try-
bie bezprzetargowym; 
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4) zawiera umowy cywilno-prawne oraz w przy-
padkaco przewidzianyco ustawą wydaje decyzje 
administracyjne. 

2. Zbywanie i nabywanie nierucoomości, obciążanie 
nierucoomości, oddawanie nierucoomości w trwały 
zarząd, w użytkowanie, dzierżawę i najem, a także 
udostępnianie nierucoomości na podstawie innyco 
tytułów prawnyco następuje na podstawie stosow-
nyco zarządzem Wójta. 

§ 4 

1. Przy sprzedaży nierucoomości oraz przy przekazy-
waniu nierucoomości w użytkowanie, dzierżawę lub 
najem, z wyłączeniem przypadków określonyco  
w ustawie oraz w § 9 ust. 2 i § 16 ucowały, Wójt 
przeprowadza przetarg w formie: 
1) przetargu ustnego nieograniczonego; 
2) przetargu ustnego ograniczonego; 
3) przetargu pisemnego nieograniczonego; 
4) przetargu pisemnego ograniczonego. 

2. Ustalenie formy przetargu należy do Wójta. 

§ 5 

1. Wójt dokonuje wyboru formy oraz ustala treść 
umowy lub decyzji dotyczącej przekazania nieru-
coomości uwzględniając jej przeznaczenie wynika-
jące z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku jego braku ze studium 
uwarunkowam i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy i w tym zakresie, z wyłączeniem 
przypadków określonyco ustawą, może: 
1) przenosić własność nierucoomości w drodze 

sprzedaży; 
2) dokonywać zamiany własności nierucoomości 

lub zamiany prawa użytkowania wieczystego 
nierucoomości na prawo własności nierucoomo-
ści, prawa własności nierucoomości na prawo 
użytkowania wieczystego nierucoomości i prawa 
użytkowania wieczystego nierucoomości na 
prawo użytkowania wieczystego innej nieru-
coomości gruntowej; 

3) obciążać nierucoomości ograniczonymi prawami 
rzeczowymi na rzecz osób trzecico; 

4) udostępniać nierucoomości na podstawie innyco 
tytułów prawnyco.   

2. Zgody Rady, wyrażonej odrębną ucowałą, poza 
przypadkami określonymi ustawą, wymaga wnie-
sienie nierucoomości, prawa użytkowania wieczy-
stego nierucoomości gruntowyco oraz innego pra-
wa do nierucoomości, w tym prawa użytkowania 
oraz prawa dzierżawy i najmu, jako wkładu niepie-
niężnego (aportu) do spółek prawa oandlowego, 
utworzonyco przez Gminę lub do któryco Gmina 
przystąpiła. 

R o z d z i a ł   II 

Zasady nabywania nierunedmdśni i prawa użytkdwania 
wienzystegd nierunedmdśni gruntdwyne  dd gminnegd  
                       zasdbu nierunedmdśni  

§ 6 

1. Wójt może nabywać do gminnego zasobu nieru-
coomości stanowiące własność osób fizycznyco          
i prawnyco  oraz przysługujące tym osobom prawa 

użytkowania wieczystego nierucoomości grunto-
wyco, uwzględniając wynikające z miejscowyco 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studium uwarunkowam i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy, potrzeby zabudowy  
i rozwoju Gminy, a także obowiązek wykonania za-
dam publicznyco. 

2. W zakresie określonym w ust. 1 Wójt może: 
1) zawierać umowy kupna i zamiany nierucoomości 

oraz prawa użytkowania wieczystego,  
2) zawierać umowy dotyczące nieodpłatnego prze-

jęcia nierucoomości lub prawa użytkowania wie-
czystego, w tym umowy darowizny. 

3. Dena nabycia nierucoomości oraz prawa użytkowa-
nia wieczystego nie powinna przewyższać wartości 
nierucoomości lub prawa użytkowania wieczystego 
ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7 

Zasady określone w § 6 ucowały stosuje się odpo-
wiednio w przypadku ustanowienia na rzecz Gminy 
ograniczonyco praw rzeczowyco na nierucoomościaco 
stanowiącyco własność osób trzecico. 

R o z d z i a ł   III 

Sprzedaż nierunedmdśni 

§ 8 

Nierucoomości przekazywane są osobom prawnym  
i fizycznym na własność w drodze sprzedaży. 

§ 9 

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonyco w usta-
wie oraz w ust. 2, nierucoomości są sprzedawane 
w  trybie przetargu.  

2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nierucoomości gruntowe: 
1) przeznaczone na realizację urządzem infrastruktu-

ry teconicznej oraz innyco celów publicznyco, 
jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, 
dla któryco są to cele statutowe i któryco do-
coody przeznacza się w całości na działalność 
statutową; 

2) jeżeli sprzedaż nierucoomości następuje na rzecz 
osoby, która dzierżawi nierucoomość na pod-
stawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat,  
a nierucoomość ta została zabudowana na pod-
stawie zezwolenia na budowę. 

R o z d z i a ł   IW 

Przekazywanie nierunedmdśni wedndstkdm  
drganizanywnym Gminy 

§ 10 

Nierucoomości stanowiące własność Gminy mogą być 
przez Wójta przekazywane jednostkom organizacyjnym 
Gminy w trwały zarząd, najem, dzierżawę oraz uży-
czenie, na cele związane z ico działalnością określoną 
aktem o ico utworzeniu oraz statutem. 

§ 11 

1. W przypadku przekazywania nierucoomości jedno-
stce organizacyjnej Gminy w trwały zarząd, warun-
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ki korzystania z nierucoomości ustala Wójt w decy-
zji o ustanowieniu trwałego zarządu. 

2. Wójt może udzielić bonifikaty od opłat rocznyco  
z tytułu trwałego zarządu obniżając je, nie więcej 
jednak niż o 50%, gdy nierucoomość jest oddawa-
na w trwały zarząd: 
1) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą 

działalność coarytatywną, opiekumczą, kultural-
ną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo- 
rozwojową, wycoowawczą, sportowo-
turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością 
zarobkową; 

2) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzem in-
frastruktury teconicznej oraz realizację innyco 
celów publicznyco. 

3. Wysokość bonifikaty, o której mowa w ust. 2, oraz 
warunki jej utraty określa Wójt w decyzji o ustano-
wieniu trwałego zarządu. 

§ 12 

W przypadku przekazywania nierucoomości jednostce 
organizacyjnej Gminy w najem, dzierżawę lub użycze-
nie, warunki korzystania z nierucoomości oraz opłaty  
z tego tytułu określa umowa zawierana przez Wójta  
z kierownikiem tej jednostki lub protokół przekazania. 

R o z d z i a ł   W 

Przekazywanie nierunedmdśni w użytkdwanie, dzier-
żawę i nawem draz na pddstawie innyne tytuców  
                                 prawnyne 

§ 13 

1. Wójt może przekazywać nierucoomości osobom 
prawnym i fizycznym w użytkowanie, dzierżawę  
i najem oraz udostępniać je na podstawie innyco ty-
tułów prawnyco. 

2. Z zastrzeżeniem przypadków określonyco w usta-
wie oraz w § 14 ucowały, przekazywanie nieru-
coomości osobom prawnym i fizycznym w użytko-
wanie, dzierżawę i najem następuje w trybie prze-
targu. 

3. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nierucoomo-
ści ustala się w ogłoszeniu o przetargu, a w przy-
padku przekazania nierucoomości w trybie bezprze-
targowym w umowie zawieranej przez Wójta  
z osobą prawną lub osobą fizyczną. 

4. Udostępniając nierucoomości Wójt obowiązany jest 
przestrzegać przeznaczenia nierucoomości określo-
nego w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku w stu-
dium uwarunkowam i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy oraz określić czas trwania 
umów z uwzględnieniem planowanyco terminów 
realizacji zadam Gminy obejmującyco przekazywane 
nierucoomości. 

4. W przypadku przekazywania nierucoomości zabu-
dowanyco wymagającyco nakładów, czas trwania 
umów powinien być ustalony z uwzględnieniem 
wymaganej wielkości nakładów. 

§ 14 

1. Przy oddawaniu nierucoomości w użytkowanie, 
dzierżawę lub najem Wójt może odstąpić od obo-
wiązku przetargowego zawarcia tyco umów  
w przypadku: 

1) umów zawieranyco na czas oznaczony nie dłuż-
szy niż 3 lata; 

2) umów zawieranyco na czas nieoznaczony; 
3) przedłużenia czasu trwania umów uprzednio za-

wartyco na grunty wykorzystywane na cele rolne; 
4) realizacji: 

a) urządzem infrastruktury teconicznej oraz in-
nyco celów publicznyco; 

b) obiektów sakralnyco wraz z budynkami towa-
rzyszącymi, plebani w parafiaco diecezjalnyco 
i zakonnyco, seminariów ducoownyco, do-
mów zakonnyco, arcoiwów i muzeów diece-
zjalnyco oraz  siedzib naczelnyco władz ko-
ściołów i związków wyznaniowyco; 

5) zawierania umów na rzecz Skarbu Pamstwa, jed-
nostek samorządu terytorialnego lub gminnyco 
osób prawnyco; 

6) innyco, niewymienionyco w pkt 1 – 5, z waż-
nyco przyczyn, w szczególności w przypadku 
przekazywania nierucoomości: 
a) osobom prawnym i fizycznym prowadzącym 

działalność coarytatywną, opiekumczą, kultu-
ralną, leczniczą, oświatową, naukową, ba-
dawczo-rozwojową, wycoowawczą, sporto-
wą lub rekreacyjną na cele niezwiązane z 
działalnością zarobkową, 

b) organizacjom pożytku publicznego na cele 
prowadzonej działalności pożytku publicznego, 

c) stowarzyszeniom i fundacjom mającym sie-
dzibę na terenie Gminy, na podstawie umów 
zawieranyco na czas oznaczony dłuższy niż  
3 lata. 

2. W przypadku umów opisanyco w ust. 1 pkt 2  
i pkt 6 warunkiem odstąpienia od przetargu jest 
uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Rady, właści-
wej w sprawaco dotyczącyco przedmiotu zamie-
rzonej działalności. 

§ 15 

Wójt może określić wytyczne dotyczące zasad ustala-
nia opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub 
udostępniania nierucoomości na podstawie innyco 
tytułów prawnyco, określając w nico zasady: 
1) ustalania opłat wywoławczyco w przypadku trybu 

przetargowego i kryteria różnicujące wysokość 
opłat dla tego celu, 

2) ustalania opłaty w trybie bezprzetargowym, 
3) ustalenia opłat za udostępnianie nierucoomości na 

podstawie innyco tytułów prawnyco. 

R o z d z i a ł   WI 

Ustanawianie scużebndśni gruntdwyne na  
nierunedmdśniane standwiąnyne wcasndść Gminy 

§ 16 

Nierucoomości stanowiące własność Gminy mogą być 
przez Wójta obciążane służebnościami na rzecz wła-
ścicieli lub użytkowników wieczystyco gruntów są-
siednico w przypadku niemożności racjonalnego korzy-
stania z tyco gruntów.  

§ 17 

1. Ustanowienie służebności gruntowyco następuje 
odpłatnie. 
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2. Zasady ustalania opłat za ustanowienie służebności 
gruntowyco określa Wójt.   

R o z d z i a ł   WII 

Zasady zarządzania przez Gminę wakd wspócwcaśniniela 
nierunedmdśni wspólnew należąnymi dd niew udziacami 

§ 18 

Kompetencje należące do Gminy jako współwłaściciela 
nierucoomości wspólnej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności 
lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.), wy-
konuje Wójt. 

R o z d z i a ł   WIII 

Pdstandwienia kdnndwe 

§ 19 

1. Osoby prawne i fizyczne oraz nieposiadajace oso-
bowości prawnej spółki prawa oandlowego, ubiega-
jące się o nabycie nierucoomości w trybie bezprze-
targowym, ponoszą koszty związane z przygoto-
waniem nierucoomości do zbycia, w tym koszty: 
opracowam geodezyjnyco, wyceny nierucoomości  
i koszty wymaganyco ogłoszem, oraz koszty: zało-
żenia księgi wieczystej, sporządzenia umowy nota-
rialnej oraz koszty sądowe związane z dokonaniem 
wpisów w księgaco wieczystyco. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 wnoszą na racounek 
Gminy zaliczki, w wysokości i terminaco ustalo-
nyco zarządzeniem Wójta, na pokrycie kosztów 
opisanyco w ust. 1 związanyco z przygotowaniem 
nierucoomości do zbycia. 

3. Wójt, w uzasadnionyco przypadkaco, może zwolnić 
z obowiązku ponoszenia kosztów, o któryco mowa 

w ust. 1, osoby fizyczne z uwagi na ico sytuację 
życiową. 

§ 20 
Tracą moc: 
1) Ucowała nr XWI/137/99 Rady Gminy Długołęka  

z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad gospo-
darowania nierucoomościami stanowiącymi wła-
sność Gminy Długołęka; 

2) Ucowała nr XWII/185/99 Rady Gminy Długołęka  
z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniająca ucowałę  
w sprawie zasad gospodarowania nierucoomościa-
mi stanowiącymi własność Gminy Długołęka; 

3) Ucowała nr XIX/200/99 Rady Gminy  
z dnia 30 grudnia 1999r. zmieniająca ucowałę  
w sprawie zasad gospodarowania nierucoomościa-
mi stanowiącymi własność Gminy Długołęka; 

4) Ucowała nr XXXIX/292/2001 Rady Gminy Długołę-
ka z dnia 25 czerwca 2001 r. zmieniająca ucowałę 
w sprawie zasad gospodarowania nierucoomościa-
mi stanowiącymi własność Gminy Długołęka. 

§ 21 

Wykonanie Ucowały powierza się Wójtowi. 

§ 22 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogło-
szem Urzędu Gminy Długołęka.  
 
 

PREWODNIDZIDZ 
RADZ GMINZ 

 
JAN FEDYK

 
 
 

3068 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁZKA 

z dnia 5 września 2006 r. 

w sprawie wycapywania bezddmnyne zwierząt na terenie Gminy Dcugdcęka 
draz rdzstrzygania d dalszym pdstępdwaniu z nimi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ocoronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), po uzgod-
nieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii we Wrocławiu oraz po zaopi-
niowaniu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Rada Gminy Długołę-
ka postanawia, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zwierzęta bezdomne w rozumieniu art. 4 pkt 16 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ocoronie zwierząt 
będą wyłapywane na terenie Gminy Długołęka okre-
owo, jednak nie częściej niż raz na kwartał. 

§ 2 

Wójt Gminy Długołęka podaje do publicznej wiadomo-
ści informacje określone w § 3 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznyco i Administracji z dnia 26 sierp-

nia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnyco zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) po-
przez umieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej 
w Urzędzie Gminy Długołęka oraz na stronie interne-
towej Urzędu Gminy Długołęka. 

§ 3 

1. W uzasadnionyco przypadkaco, w szczególności ze 
względu na agresywne zacoowanie zwierząt stwa-
rzającyco bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i ży-
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cia ludzi lub podejrzenie występowania u zwierząt 
cooroby zakaźnej, zwierzęta bezdomne mogą być 
wyłapywane bezzwłocznie, bez uprzedniego ogło-
szenia, o którym mowa w § 2. 

2. Podmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdomnyco 
zwierząt podejmie interwencję, o której mowa  
w ust. 1, niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia 
zagrożenia lub po otrzymaniu uzasadnionego zgło-
szenia o istnieniu zagrożenia ze strony bezdomnego 
zwierzęcia. 

3. Osoba winna nieuzasadnionego wezwania do pod-
jęcia interwencji, o której mowa w ust. 1, jest zo-
bowiązana do zwrotu wszystkico kosztów ponie-
sionyco w związku z interwencją podjętą przez 
podmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdomnyco 
zwierząt. 

§ 4 

1. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bez-
domnyco będą przeprowadzane przez podmiot 
prowadzący scoronisko lub przedsiębiorcę prowa-
dzącego działalność gospodarczą w rozumieniu 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807  
ze zm.), z którym Wójt Gminy Długołęka zawrze 
umowę na przeprowadzanie wyłapywania zwierząt 
bezdomnyco. 

2. Jeżeli podmiot, z którym Wójt Gminy Długołęka 
zawrze umowę na przeprowadzanie wyłapywania 
zwierząt bezdomnyco, nie będzie jednocześnie 
prowadził scoroniska, Wójt Gminy Długołęka jest 
zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z pod-
miotem prowadzącym scoronisko, do którego zwie-
rzęta bezdomne wyłapane na terenie Gminy Długo-
łęka będą przewożone niezwłocznie po wyłapaniu. 

3. Niezwłocznie po zawarciu umów, o któryco mowa 
w ust. 1 i 2, Wójt Gminy Długołęka poda do pu-
blicznej wiadomości nazwę, siedzibę, adres i numer 
telefonu kontaktowego podmiotu, z którym została 
zawarta umowa na przeprowadzanie wyłapywania 
zwierząt bezdomnyco, oraz adres i numer telefonu 
kontaktowego scoroniska, do którego będą prze-
wożone wyłapane zwierzęta, poprzez umieszczenie 

ogłoszenia na tablicy informacyjnej w Urzędzie 
Gminy Długołęka oraz na stronie internetowej Urzę-
du Gminy Długołęka. 

§ 5 

W ciągu 3 dni od daty wyłapania bezdomnego zwie-
rzęcia Wójt Gminy Długołęka poda do publicznej wia-
domości, poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Gminy Długołęka oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Długołęka, infor-
mację o wyłapanym zwierzęciu wraz z jego opisem. 

§ 6 

1. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które 
zostało wyłapane i umieszczone w scoronisku, na 
jego żądanie zwierzę zostanie mu wydane. 

2. Gminie Długołęka przysługuje względem właściciela 
wyłapanego zwierzęcia roszczenie o zwrot kosztów 
poniesionyco w związku z wyłapaniem zwierzęcia, 
jego transportem do scoroniska, utrzymaniem  
w scoronisku oraz zapewnieniem mu opieki wete-
rynaryjnej. 

3. W przypadku, gdy wyłapane zwierzę nie zostanie 
odebrane przez jego właściciela lub nie ma możli-
wości ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, 
po upływie 21 dni od daty jego wyłapania zwierzę 
może zostać zakwalifikowane do adopocji przepro-
wadzonej przez scoronisko. 

§ 7 

Wykonanie ucowały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

§ 8 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ GMINZ 

 
JAN FEDYK 

 
 
 
 
 
 

3069 

UCHWAŁA RADY GMINY IWIZTA KATARZYNA 

z dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie dkreślenia zasad przyznawania i ddpcatndśni za uscugi dpiekunnze 
i spenwalistynzne uscugi dpiekunnze draz sznzegócdwe warunki nzęśnidwegd 
     lub nackdwitegd zwdlnienia dd dpcat wak również tryb ine pdbierania 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 
ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rady Gminy „więta 
Katarzyna ucowala, co następuje: 
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§ 1 

1. Gmina zapewnia usługi opiekumcze i specjalistyczne 
usługi opiekumcze zwane dalej „usługami” osobom 
które z powodu wieku, cooroby lub niepełnospraw-
ności wymagają pomocy innyco osób. 

2. Usługi przysługują: 
1) osobie samotnie gospodarującej, która nie jest  

w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb życio-
wyco, a nie wymaga usług świadczonyco przez 
jednostkę całodobowej opieki; 

2) osobie, która wymaga pomocy innyco osób,  
a rodzina nie może takiej opieki zapewnić. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/457/06 z dnia 28 września  
2006 r. stwierdzono nieważność § 1 ust. 1 i 2). 
3. Podstawowym celem pomocy w formie usług opie-

kumczyco jest utrzymanie jak najdłużej osoby w jej 
naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytu-
cjonalizacji. 

4. Usługi, o któryco mowa w ust. 1–3, nie dotyczą 
specjalistycznyco usług opiekumczyco dla osób  
z zaburzeniami psycoicznymi. 

§ 2 

Do zakresu usług opiekumczyco świadczonyco w domu 
podopiecznego należy: 
1) zaspokajanie podstawowyco potrzeb życiowyco; 
2) zaspokajanie potrzeb oigieniczno-sanitarnyco; 
3) zaspokajanie potrzeb kontaktu z otoczeniem. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/457/06 z dnia 28 września  
2006 r. stwierdzono nieważność § 2). 

§ 3 

Ustala się następujące zasady przyznawania usług 
opiekumczyco: 
1) z usług opiekumczyco mogą korzystać osoby miesz-

kające na terenie gminy „więta Katarzyna; 
2) usługi opiekumcze świadczone będą w miejscu za-

mieszkania, bądź przebywania osoby uprawnionej; 
3) usługi opiekumcze świadczone będą w dni robocze 

od poniedziałku do piątku; 
4) usługi opiekumcze i specjalistyczne usługi opiekum-

cze przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w trybie decyzji administracyjnej na wniosek 
osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela usta-
wowego albo innej osoby, za zgodą osoby zaintere-
sowanej, na podstawie wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, 
dowodów o docoodaco oraz zaświadczenia lekar-
skiego ze wskazaniem o potrzebie pomocy osoby 
drugiej w zakresie podstawowyco czynności ży-
ciowyco bądź zaświadczenia o niepełnosprawności 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/457/06 z dnia 28 września  
2006 r. stwierdzono nieważność § 3 pkt 2, 3 i 4). 
5) zakres i wymiar usług ustala Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w „więtej Katarzynie 
indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy 
uwzględniając: 
a) rodzaj scoorzenia, 
b) warunki mieszkaniowe, 

c) sytuację rodzinną i materialną, 
d) uwarunkowania środowiskowe, 
e) wydolność opiekumczą (posiadanie wiedzy na 

temat scoorzenia, jej zaangażowania i współ-
działania w procesie opieki). 

§ 4 

Usługi opiekumcze i specjalistyczne usługi opiekumcze 
przysługują osobom o któryco mowa w § 1 nieodpłat-
nie, jeśli docoód w ico gospodarstwaco domowyco nie 
przekracza kryterium docoodowego określonego w art. 
8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

§ 5 

„wiadczeniobiorcy, któryco docoód na osobę w rodzi-
nie przekracza kryterium docoodowe określone w art. 
8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, ponoszą odpłatność na zasadaco określo-
nyco poniżej: 
 

• Wysokość odpłatności 
w % 

• kosztu usług opiekuń-
czych 

Rochód rodziny w % kryte-
rium dochodowego ustalo-
nego wg art. 8 ust. 1 usta-
wy o pomocy społecznej  
z dnia 12 marca 2004 r. 

osoby samotnie 
gospodarujące 

osoby  
w rodzinie 

do 100% Nieodpłatnie Nieodpłatnie 
101%–150% 5 % 20 % 
151%–200% 10 % 30 % 
201%–250% 20 % 50 % 
251%–300% 30 % 70 % 
301%–400% 50 % 100 % 

Powyżej 400% 100 % 100 % 
 

§ 6 

1. Należność za usługi opiekumcze uiszcza osoba ko-
rzystająca z usług, rodzina bądź opiekun na konto 
lub w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w „więtej Katarzynie z siedzibą w Sieconicaco w 
terminie do dnia 5. każdego miesiąca, następujące-
go po miesiącu w którym świadczone były usługi. 

2. Koszt za godzinę usług opiekumczyco na dany rok 
ustala się na podstawie wydatków na świadczenie 
usług opiekumczyco przyjętyco w ucowale Rady 
Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 
poprzedni. 

3. Zmiana wysokości odpłatności za usługi opiekumcze 
następuje od pierwszego dnia miesiąca po miesią-
cu, w którym przyjęto ucowałę Rady Gminy, o któ-
rej mowa w ust. 2. 

§ 7 

1. Osoba ponosząca odpłatność za usługi może zostać 
zwolniona częściowo bądź całkowicie  
z opłat w przypadku: 
a) zdarzenia losowego; 
b) konieczności ponoszenia opłat za członka rodzi-

ny w innej placówce pomocy społecznej, pla-
cówce opiekumczo-wycoowawczej, placówce 
leczniczo-reoabilitacyjnej; 

c) konieczności zapewnienia usług opiekumczyco 
nad więcej niż jedną osobą w tym samym go-
spodarstwie domowym. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 214 –  23391  – Poz. 3069 i 3070 

2. Decyzję o zwolnieniu całkowitym lub częściowym 
podejmuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w oparciu o wywiad sporządzony przez 
pracownika socjalnego. 

§ 8 

Wykonanie ucowały powierza się Wójtowi Gminy 
„więta Katarzyna oraz Kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w „więtej Katarzynie  
z siedzibą w Sieconicaco. 

§ 9 

Traci moc ucowała nr XXXWI/199/97 Rady Gminy 
„więta Katarzyna z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie 

zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekumcze 
oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia  
z opłat jak również tryb ico pobierania. 

§ 10 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

 
PRZEWODNIDZIDA RADZ 

 
BARBARA KOSTERSKA 

 
 
 
 
 

3070 

UCHWAŁA RADY GMINY IWIZTA KATARZYNA 

z dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie unewalenia Statutu Gminnegd Centrum Kultury w Iwiętew  
Katarzynie z siedzibą w Sieneninane 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. z 2001 roku Nr 13, 
poz. 123 ze zmianami) Rada Gminy „więta Katarzyna ucowala, co następu-
je: 

 
S t a t u t 

Gminnegd Centrum Kultury w Iwiętew Katarzynie 
z siedzibą w Sieneninane 

 
R O Z D Z I A Ł  1 

Przepisy dgólne 

§ 1 

1. Gminne Dentrum Kultury w „więtej Katarzynie jest 
gminną instytucją kultury. 

2. Gminne Dentrum Kultury w „więtej Katarzynie po-
siada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru 
Instytucji Kultury Gminy „więta Katarzyna pod nu-
merem 1/2001 prowadzonym przez Urząd Gminy 
„więta Katarzyna. 

§ 2 

1. Nazwa instytucji kultury brzmi: Gminne Dentrum 
Kultury.  

2. Gminne Dentrum Kultury może używać skrótu 
GDK. 

3. Siedzibą Gminnego Dentrum Kultury jest miasto 
Sieconice, ulica Fabryczna 15, 

4. Terenem działania Gminnego Dentrum Kultury jest 
Gmina „więta  Katarzyna. 

5. Nadzór nad Gminnym Dentrum Kultury sprawuje 
Wójt Gminy. 

6. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadam z zakresu 
bibliotekarstwa sprawuje Dolnośląska Biblioteka 
Publiczna we Wrocławiu. 

§ 3 

Gminne Dentrum Kultury posługuje się pieczęcią po-
dłużną o treści: 

Gminne Centrum Kultury 
w Iwiętew Katarzynie z siedzibą w Sieneninane 

ul. Fabrynzna 15, 55-011 Sienenine 

§ 4 

W skład Gminnego Dentrum Kultury wcoodzą: 
1) Gminne Biblioteki Publiczne; 
2) Kluby osiedlowe; 
3) „wietlice wiejskie. 

R O Z D Z I A Ł  2 

Cele i zadania 

§ 5 

Podstawowym celem statutowym Gminnego Dentrum 
Kultury jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej 
poprzez prowadzenie działalności kulturalnej na terenie 
Gminy „więta Katarzyna między innymi przez: 

1) prowadzenie domu kultury, klubów osiedlowyco  
i świetlic wiejskico; 

2) prowadzenie bibliotek na terenie Gminy „więta 
Katarzyna; 
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3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, 
ocoronę i udostępnianie dóbr kultury; 

4) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa 
w kulturze; 

5) przygotowywanie mieszkamców Gminy „więta 
Katarzyna do tworzenia i odbioru wartości kultu-
ralnyco; 

6) realizację programu edukacji wśród dzieci i mło-
dzieży w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, filmu 
i literatury; 

7) rozwijanie młodyco talentów i pomoc w ico edu-
kacji kulturalnej; 

8) stwarzanie warunków do istnienia zespołów arty-
stycznyco; 

9) prowadzenie galerii plastycznej i fotograficznej; 
10) organizację imprez kulturalnyco, koncertów, spek-

takli teatralnyco, recitali, pokazów filmów; 
11) stwarzanie warunków do rozwoju kultury ludo-

wej; 
12) prowadzenie kół i sekcji zainteresowam dla 

wszystkico grup wiekowyco; 
13) organizację imprez plenerowyco, festynów, pikni-

ków itp.; 
14) prowadzenie impresariatu artystycznego; 
15) prowadzenie różnorodnyco kursów i konferencji; 
16) współpraca ze szkołami i innymi jednostkami kul-

tury i sportu; 
17) edukacja kulturalna i wycoowanie przez sztukę; 
18) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie po-

trzeb oraz zainteresowam kulturalnyco. 

§ 6 

1. Biblioteki  wcoodzące w skład Gminnego Dentrum 
Kultury służą rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czy-
telniczyco mieszkamców Gminy „więta Katarzyna 
oraz upowszeconianiu wiedzy i kultury poprzez 
prowadzenie wypożyczalni, czytelni, filii i punktów 
bibliotecznyco. 

2. Do szczegółowyco zadam bibliotek należy: 
1) gromadzenie, opracowanie i przecoowywanie 

materiałów bibliotecznyco, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczącyco wła-
snego regionu; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznyco na miej-
scu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 
wypożyczem międzybibliotecznyco z uwzględ-
nieniem szczególnyco potrzeb dzieci i młodzieży 
oraz ludzi niepełnosprawnyco; 

3) prowadzenie działalności informacyjno-
bibliograficznej; 

4) popularyzacja książki i czytelnictwa; 
5) sprawowanie nadzoru nad filiami i punktami bi-

bliotecznymi oraz udzielanie instruktażu; 
6) współdziałanie z bibliotekami innyco sieci, insty-

tucjami upowszeconiania kultury oraz organiza-
cjami i towarzystwami w rozwijaniu czytelnic-
twa i potrzeb edukacyjnyco i kulturalnyco 
mieszkamców gminy; 

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; 
8) prowadzenie działalności popularyzacyjnej i dy-

daktycznej dla nauczycieli, studentów i uczniów; 
9) promowanie rozwiązam innowacyjnyco mającyco 

na celu doskonalenie form i metod pracy na 
rzecz jej użytkowników. 

§ 7 

Gminne Dentrum Kultury może na zasadaco określo-
nyco w odrębnyco przepisaco prowadzić działalność 
gospodarczą, z której przycoody przeznaczone będą na 
realizację celów statutowyco i pokrywanie kosztów 
działalności bieżącej, w szczególności w zakresie: 
1) organizowania imprez rozrywkowyco, artystycz-

nyco, sportowo-rekreacyjnyco i turystycznyco, w 
tym również na zlecenie osób trzecico; 

2) sprzedaży kaset magnetofonowyco, kaset video  
i płyt DD i DWD; 

3) sprzedaży i organizowania aukcji dzieł sztuki,  
przedmiotów artystycznyco i użytkowyco; 

4) wynajmu pomieszczem, wyposażenia, estrady; 
5) impresariatu artystycznego; 
6) obsługi imprez; 
7) usług gastronomicznyco; 
8) usług poligraficznyco, fotograficznyco, filmowyco, 

plastycznyco i innyco z zakresu kultury. 

§ 8 

Podstawowym celem działalności klubów osiedlowyco 
i świetlic jest w szczególności prowadzenie działalno-
ści kulturalnej, kultywowanie tradycji kultury ludowej, 
tworzenie warunków do prowadzenia działalności 
amatorskico zespołów artystycznyco oraz zaspokajanie 
potrzeb mieszkamców w zakresie kultury, sportu, tury-
styki i rekreacji . 

R O Z D Z I A Ł  3 

Organizanwa i zarządzanie 

§ 9 

1. Organem zarządzającym Gminnym Dentrum Kultu-
ry jest dyrektor.  

2. Dyrektor zarządza instytucją, reprezentuje ją na 
zewnątrz i jest odpowiedzialny za jej działalność. 

3. Na czas swojej nieobecności dyrektor wyznacza 
swego zastępcę informując o tym Wójta Gminy. 

4. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy. 
5. Wyłonienie dyrektora następuje w drodze konkur-

su zarządzonego przez Wójta.  
6. Dyrektora GDK powołuje się na okres 5 lat. 
7. Pozostałyco pracowników zatrudnia i zwalnia dy-

rektor. 
8. Zwierzconikiem służbowym dyrektora jest Wójt.  
9. Dyrektor zarządza całością mienia GDK, podejmu-

je samodzielnie decyzje finansowe do wysokości 
posiadanyco środków, w oparciu o plan finanso-
wy. 

10. Organizację wewnętrzną Gminnego Dentrum Kul-
tury określa regulamin organizacyjny nadawany 
przez dyrektora po uprzednim zaopiniowaniu przez 
Wójta Gminy oraz merytoryczną Komisję Rady 
Gminy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/456/06 z dnia 28 września 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 9 ust. 10). 

§ 10 

Do zadam dyrektora należy w szczególności: 
1) ustalanie głównyco kierunków działalności; 
2) kierowanie bieżącą działalnością; 
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3) zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospodarki 
finansowej; 

4) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do 
pracowników Gminnego Dentrum Kultury; 

5) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności; 
6) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnio-

skiem o udzielenie dotacji na realizację zadam obję-
tyco mecenatem pamstwa i na dofinansowanie 
przez samorząd bieżącyco zadam własnyco. 

§ 11 

1. Przy Gminnym Dentrum Kultury mogą funkcjono-
wać: 
1) Społeczna Rada Programowa 
2) Przedstawicielstwa „rodowisk Lokalnyco; 
3) Dziecięca i Młodzieżowa Rada Gminy. 

2. Społeczną Radę Programową powołuje dyrektor 
Gminnego Dentrum Kultury po jej zaopiniowaniu 
przez Wójta Gminy. Odwołanie następuje w tym 
samym trybie.  

R O Z D Z I A Ł  4 

Mienie i gdspddarka finansdwa 

§ 12 

1. Gminne Dentrum Kultury jest zaliczane do samo-
rządowego sektora finansów publicznyco. 

2. Nadzór nad gospodarką finansową Gminnego Den-
trum Kultury sprawuje Wójt Gminy. 

3. Gminne Dentrum Kultury, jako instytucja kultury, 
prowadzi gospodarkę finansową na zasadaco okre-
ślonyco w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej. Gminne Dentrum Kultury 
gospodaruje samodzielnie posiadanym majątkiem  
i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w 
ramaco posiadanyco środków, kierując się zasada-
mi ico efektywnego wykorzystania. 

4. Podstawą działalności finansowej Gminnego Den-
trum Kultury jest roczny plan finansowy opracowa-
ny przez dyrektora GDK i zatwierdzony przez Wój-
ta, po zaopiniowaniu przez Radę Gminy. 

5. Gminne Dentrum Kultury jest jednostką samodziel-
nie gospodarującą przydzieloną częścią mienia Gmi-
ny „więta Katarzyna. 

§ 13 

1. Źródłami przycoodu Gminnego Dentrum Kultury są: 
1) dotacje z budżetu Gminy; 
2) wpływy własne z działalności statutowej; 
3) wpływy własne z działalności gospodarczej; 

4) dotacje celowe przyznawane przez organizatora  
i inne dotacje przyznawane na wniosek GDK 
oraz dotacje na zadania zlecone GDK; 

5) środki uzyskiwane od osób fizycznyco i praw-
nyco, w tym darowizny, zapisy oraz sponsoring; 

6) dotacje przyznane w ramaco różnego rodzaju 
środków pomocowyco z UE i pamstwa. 

2. Z uzyskiwanyco przycoodów GDK pokrywa koszty 
działalności oraz inne zobowiązania.   

§ 14 

Gminne Dentrum Kultury posiada odrębny racounek 
bankowy. 

§ 15 

Nabycie, zbycie lub likwidacja składników majątko-
wyco Gminnego Dentrum Kultury może nastąpić we-
dług obowiązującyco przepisów. 

R O Z D Z I A Ł  5 

Pdstandwienia kdnndwe 

§ 16 

1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokony-
wane w trybie określonym dla jego nadania. 

2. W sprawaco nieuregulowanyco niniejszym Statu-
tem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-7/456/06 z dnia 28 września 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 16 ust. 2). 

§ 17 

Traci moc dotycoczasowy Statut Gminnego Dentrum 
Kultury nadany ucowałą nr XLII/360/02 Rady Gminy 
„więta Katarzyna z dnia 25 stycznia 2002 roku. 

§ 18 

Wykonanie ucowały powierza się Wójtowi Gminy 
„więta Katarzyna. 

§ 19 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.   
 

PRZEWODNIDZIDA 
RADZ GMINZ 

 
BARBARA KOSTERSKA
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3071 

UCHWAŁA RADY GMINY IWIZTA KATARZYNA 

z dnia 12 września 2006 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprdwadzania kdnsultanwi z mieszkannami Gminy 
Iwięta Katarzyna 

 Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy 
„więta Katarzyna ucowala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W konsultacjaco mieszkamcy Gminy „więta Katarzyna 
wyrażają swoje opinie w  przypadkaco, gdy: 
1) przeprowadzenia konsultacji wymagają przepisy 

powszeconie obowiązującego prawa; 
2) organy Gminy „więta Katarzyna zwrócą się do 

mieszkamców o wyrażenie opinii w sprawaco mają-
cyco być przedmiotem ico rozstrzygnięć; 

3) mieszkamcy Gminy „więta Katarzyna wystąpią  
o przeprowadzenie konsultacji w sprawaco waż-
nyco dla Gminy, jednostki pomocniczej lub jedno-
stek pomocniczyco.  

§ 2 

Podstawą przeprowadzenia konsultacji jest ucowała 
Rady Gminy.  

§ 3 

W ucowale, o której mowa w § 2, określa się:  
1) pytanie lub pytania albo warianty rozstrzygnięć 

poddawane konsultacjom; 
2) termin przeprowadzenia konsultacji; 
3) zasięg przeprowadzenia konsultacji. 

§ 4 

Konsultacje mogą być ograniczone do mieszkamców 
jednostki pomocniczej lub kilku jednostek pomocni-
czyco,  któryco konsultacje bezpośrednio dotyczą.  

§ 5 

Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy: 
1) Rady Gminy „więta Katarzyna; 
2) Wójta Gminy „więta Katarzyna; 
3) mieszkamców Gminy „więta Katarzyna, jeśli  

z wnioskiem o konsultację  w sprawaco ważnyco 
dla gminy, wystąpiło co najmniej 10% mieszkam-
ców gminy posiadającyco czynne prawo wyborcze 
do władz gminy; 

4) mieszkamców jednostki pomocniczej lub jednostek 
pomocniczyco Gminy, jeśli z wnioskiem o konsulta-
cję w sprawaco ważnyco dla jednostki lub jedno-
stek pomocniczyco Gminy wystąpiło co najmniej 
20% mieszkamców jednostki pomocniczej lub jed-
nostek pomocniczyco  posiadającyco czynne prawo 
wyborcze do władz gminy, 

§ 6 

 Konsultacje przeprowadzane są na zebraniaco miesz-
kamców z zastrzeżeniem § 7.  

§ 7 

Ucowała Rady Gminy określająca inny sposób prze-
prowadzenia konsultacji niż na zebraniaco, określa 
także formę  konsultacji i jej skuteczność.  

§ 8 

1. Zebranie zwołuje Wójt Gminy przynajmniej na  
10 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. 

2. W zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji z mieszkamcami Wójt podaje: 
1) przedmiot konsultacji; 
2) datę, godzinę oraz miejsce konsultacji. 

3. Informację o zebraniu Wójt Gminy przekazuje 
mieszkamcom  w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 9 

1. Zebranie prowadzi Przewodniczący zebrania. 
2. Przewodniczącego zebrania wybierają uczestnicy 

zebrania w głosowaniu jawnym.  

§ 10 

1. Konsultacje dotyczące  Gminy uważa się za doko-
nane, jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkico 
jednostkaco pomocniczyco, a w przypadku konsul-
tacji dotyczącyco jednostki pomocniczej lub jedno-
stek pomocniczyco – w  tyco jednostkaco. 

2. Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy. 

§ 11 

Wykonanie ucowały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 12 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNIDZIDA RADZ 
 

BARBARA KOSTERSKA
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie zmiany unewacy nr XXIX/229/05 z dnia 24 marna 2005r. Rady 
Gminy Pddgórzyn w sprawie pdbdru w drddze inkasa zdbdwiązania pienięż-
negd i pddatku  dd nierunedmdśni, dkreślenia inkasentów draz wysdkdśni  
                                   wynagrddzenia za inkasd 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zmianami), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkaco i opłataco lokalnyco (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) oraz art. 6 ust. 8 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682 z późn. zmianami) Rada Gminy ucowala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W ucowale nr XXIX/229/05 z dnia 24 marca 2005 r. 
Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze 
inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieru-
coomości, określenia inkasentów oraz wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 1 tiret 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 tiret 5 we wsi Podgórzyn – Dacoowska Doro-
ta zamieszkała w Podgórzynie” 

§ 2 

Wykonanie ucowały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ GMINZ 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie zmiany unewacy nr XXIX/230/05 z dnia 24 marna 2005 r. Rady 
Gminy Pddgórzyn w sprawie pdbdru w drddze inkasa dpcaty targdwew 
          i pddatku dd pdsiadania psów na terenie Gminy Pddgórzyn 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), w związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkaco i opłataco lokalnyco (tekst jednolity: Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy ucowala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W ucowale nr XXIX/230/05 z dnia 24 marca 2005 r. 
Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze 
inkasa opłaty targowej i podatku od posiadania psów 
na terenie Gminy Podgórzyn wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1) § 1 tiret 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 tiret 5 we wsi Podgórzyn – Dacoowska Dorota 
zamieszkała w Podgórzynie” 

§ 2 

Wykonanie ucowały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Ucowała wcoodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ GMINZ 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 20 września 2006 r. 

w sprawie utwdrzenia ddrębnyne dbwddów gcdsdwania w zakcadane pdmd-
ny spdcenznew na dbszarze gminy Pddgórzyn dla przeprdwadzenia gcdsdwania 
       w wybdrane dd rady gminy, rady pdwiatu i sewmiku wdwewództwa 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2b, ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (tekst jednolity Dz. U. Nr 159 z 2003 r., poz. 1547 z późn. zm.) 
Rada Gminy Podgórzyn ucowala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dla przeprowadzenia głosowania w wyboraco do Rady Gminy Podgórzyn, Rady Powiatu Jeleniogórskiego i Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego tworzy się na obszarze Gminy Podgórzyn dwa  odrębne obwody głosowa-
nia. 

§ 2 

Numery i granice obwodów głosowania ustala się w sposób następujący: 
 

Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
Wyborczej 

7 Rom Pomocy Społecznej w Sosnówce Rom Pomocy Społecznej 
w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87 

8 Zakład Opiekuńczo –Leczniczy 
w Riłkowie 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Riłkowie nr 67 

 
§ 3 

Wykonanie ucowały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Ucowała wcoodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicaco informacyjnyco. 
 

PRZEWODNIDZIDZ 
RADZ GMINZ 

 
MAURYCJUSZ ŻUKOWSKI 
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UZUPEŁNIENIE LISTY BIEGŁYCH W PRZEDMIOCIE UZALEDNIENIA OD 
ALKOHOLU USTANOWIONYCH PRZY SĄDZIE OKRZGOWYM WE 

WROCŁAWIU 

 Informuję, że na listę biegłyco w przedmiocie uzależnienia od alkooolu 
ustanowionyco przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu na czas do 31 grud-
nia 2008 r. wpisana została: 

Pani dr n. med. Iwona Dolebowska – psycoiatra zatrudniona w Katedrze 
i Klinice Psycoiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Pa-
steura 10, 50-367 Wrocław, tel. 748 16 00. 

 
WIDEPREZES 

SIDU OKROGOWEGO WE WRODŁAWIU 
 

JERZY MENZEL 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 214 –  23397  – Poz. 3076 

3076 

INFORMACUA O DECYZUACH PREZESA URZZDU REGULACUI ENERGETYKI 

z dnia 26 września 2006 r. 

nr WCC/742K/11/W/OWR/2006/UU draz nr PCC/773G/11/W/OWR/2006/UU 
w sprawie zmiany kdnneswi dla RWE KAC Pdlska Sp. z d.d. z siedzibą  

we Wrdncawiu 

 Na wniosek z dnia 15 września 2006 r. RWE KAD Sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu zdstacy zmienidne kdnneswe na wytwarzanie draz przesycanie i 
dystrybunwę niepca dla tego Przedsiębiorcy 

 
 

Uzasadnienie 
 

Pismami z dnia 15 września 2006 r. o znakaco: WI/KO/2446/09/06 oraz WI/KO/2447/09/06, 
Koncesjonariusz wystąpił o zmianę decyzji Prezesa URE z dnia 3 lutego 1999 r. udzielającyco 
Przedsiębiorstwu koncesji na wytwarzanie ciepła nr WDD/742/11/W/3/99/ZJ oraz na przesyła-
nie i dystrybucję ciepła nr PDD/773/11/W/3/99/ZJ, w związku ze zmianą nazwy Przedsiębior-
stwa: Harpen Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: RWE KAD Polska Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Wniosek o zmianę decyzji Przedsiębiorstwo uzasadniło decyzją udziałowca spółki podjętą na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 17 sierpnia 2006 r. o zmianie nazwy spółki 
co znalazło odzwierciedlenie w postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej – 
we Wrocławiu, WI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2006 r.  
Wobec zaistniałego stanu faktycznego wniosek RWE KAD Polska Sp. z o.o. jest uzasadniony.  
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmia-
nami), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia 26 września 2006 r.:  
nr WDD/742K/11/W/OWR/2006/JJ oraz nr PDD/773G/11/W/OWR/2006/JJ postanowił zmienić 
koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła zgodnie z wnioskiem Przedsię-
biorcy.  

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZADHODNIEGO 

 ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZODU REGULADJI ENERGETZKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Wincenty RękWi 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłyco oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktaco sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstamców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzycou, 58-300 Wałbrzyco, 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,  

50-951 Wrocław, pl. Powstamców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszeconego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstamców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanyco dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

ottp://www.duw.pl//dzienn.otm 
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